CZ
HU

Poslech hudby ze smartphonu či
jiného zařízení přes připojení
BLUETOOTH

4

Odpojení pomocí funkce Jeden dotyk
Zařízením se znovu dotkněte oblasti se značkou N.

Ověřte, že svítí indikátor sítě (bílý).
Připojení Wi-Fi je dokončeno.

Nelze-li připojení sestavit
• Zařízením BLUETOOTH pohybujte pomalu přes oblast se značkou N.
• Je-li zařízení BLUETOOTH v pouzdře, vyjměte jej mimo něj.

Připojení k zařízením BLUETOOTH
Návod k použití

1

Skleněný reproduktor

A

LSPX-S2

Párování a připojení k zařízení
BLUETOOTH

B

Pro připojení k zařízení BLUETOOTH nejprve proveďte postup
v části „Připojení k zařízením BLUETOOTH“.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí
smartphonu

Obsluhou zařízení BLUETOOTH jej lze spárovat s touto jednotkou.

1

Stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH/
PAIRING přibl. 2 sekundy.

Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek
(hlasitost).

/

1

Pro rychlé nastavení tlačítka stiskněte a podržte.

Jednotka vydá zvukový signál indikující přechod do režimu
párování.

Aktivace připojení
BLUETOOTH®
Přes připojení BLUETOOTH
můžete využívat hudbu ve
smartphonu.

2
Tip

2

Je-li zvuk přerušován nebo je v něm slyšet praskot statické elektřiny, asi dochází
k rušení jednotky.
Buď jednotku přesuňte na jiné místo anebo dejte zařízení BLUETOOTH blíže
k jednotce.

Hledejte jednotku na zařízení BLUETOOTH a
vyberte [LSPX-S2].

Poslech hudby pomocí 2
reproduktorů (funkce Speaker Add)
Podrobné pokyny viz Uživatelská příručka.

Aktivace připojení Wi-Fi

LSPX-S2

Přes připojení Wi-Fi můžete
využívat funkci Přehrát na dotyk,
službu distribuce hudby on-line
nebo funkci DLNA*.
* Viz Uživatelská příručka.

3

Nainstalujte aplikaci Sony | Music Center na
smartphone.

Nyní můžete přehrávat hudbu, která se nachází na zařízení
BLUETOOTH.
Chcete-li využívat službu distribuce hudby on-line při připojení k Wi-Fi,
viz část „Poslech služby distribuce hudby (Spotify) on-line přes
připojení Wi-Fi“.

3

Připojte smartphone k jednotce přes
bezdrátovou technologii BLUETOOTH.
Pro připojení k zařízení BLUETOOTH proveďte postup v části
„Připojení k zařízením BLUETOOTH“.

4

Tip

5

1

Zapojte dodaný micro USB kabel do konektoru
DC IN 5 V dodaného USB napájecího adaptéru,
a pak zasuňte napájecí kabel do el. zásuvky.
Při prvním nabíjení jednotky po jejím zakoupení se jednotka
automaticky zapne a indikátor  (zap./pohotovostní režim) (bílý)
pomalu bliká.
Po dokončení nabíjení se rozsvítí indikátor  (zap./pohotovostní
režim) (bílý).

A

Spárování a připojení lze provést pouhým dotykem smartphonu a
jednotky, která může být dokonce vypnutá.

1

Odemkněte obrazovku zařízení BLUETOOTH a
dotkněte se jím oblasti se značkou N na spodní
straně jednotky.

1
2

Tip
• Začnete-li nabíjet vypnutou jednotku, rozsvítí se indikátor  (zap./
pohotovostní režim) (oranžový). Po dokončení nabíjení tento indikátor zhasne.
• Při nízké kapacitě dobíjecí baterie začne blikat indikátor  (zap./pohotovostní
režim) (červený) a zazní zvukový signál, který upozorňuje na nízkou kapacitu
dobíjecí baterie. Po krátké době se jednotka automaticky vypne.
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Připojení k síti Wi-Fi pomocí
směrovače Wi-Fi s tlačítkem Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)

Umístěte jednotku poblíž směrovače Wi-Fi a
zapněte ji.

Stiskněte a podržte tlačítko TIMER/ WPS na
jednotce přibl. 2 sekundy, dokud neuslyšíte
pípání.

1

Stiskněte tlačítko  (zap./pohotovostní režim).
Indikátor  (zap./pohotovostní režim) (bílý) pomalu bliká.

Pomocí této jednotky lze přehrávat hudbu ze služby distribuce hudby
on-line (Spotify). Chcete-li aktivovat službu Spotify (funkci Spotify
Connect) pomocí smartphonu, musíte na něj nainstalovat aplikaci
Spotify a vyplnit členskou registraci.

1
2

Postupem podle pokynů na obrazovce připojte
zařízení; potom uslyšíte zvukový signál indikující
úspěšné spárování.

4
3

Během 90 sekund stiskněte tlačítko Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) na směrovači Wi-Fi.

Připojte jednotku k síti Wi-Fi.

2

Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek
/ (hlasitost).
Pro rychlé nastavení tlačítka stiskněte a podržte.
K nastavení hlasitosti lze také použít aplikaci Spotify.

Poznámka

Aktivace časovače vypnutí

Podrobnosti viz „Řešení problémů“ v Uživatelské příručce.
Některé problémy lze také vyřešit nabitím jednotky.

Zazní zvukový signál indikující nastavení časovače vypnutí a pak se
napájení automaticky vypne po 60 minutách.

Nabíjení jednotky
Nezapne-li se napájení nebo pokud jste jednotku delší dobu
nepoužívali, řádně zapojte dodaný kabel mikro-USB do konektoru DC
IN 5 V a dodaného síťového adaptéru USB, který pak zasuňte do síťové
zásuvky. Před zapnutím jednotky ji nabíjejte alespoň 1 hodinu.
S výjimkou některých případů nelze tuto jednotku nabíjet jejím
připojením ke konektoru USB počítače.

Zrušení časovače vypnutí
Stiskněte tlačítko TIMER/ WPS znovu. Zazní zvukový signál indikující
zrušení časovače vypnutí.
Tip
K nastavení doby časovače vypnutí lze také použít aplikaci Sony | Music Center.

1
3

Když je funkce Spotify Connect aktivována, svítí ikona připojení
(
) zeleně.
Když je připojení sestaveno, svítí indikátor sítě na spodní straně
jednotky zeleně.

Zapojte přenosné audiozařízení či podobné
zařízení do konektoru AUDIO IN.
Použijte komerčně dostupný spojovací kabel (mini-stereo 
bezodporový mini-stereo).

Navigujte aplikací Sony | Music Center a vyberte
hudbu pro přehrávání při použití funkce Přehrát
na dotyk.

Registrování vaší oblíbené hudby
Stiskněte tlačítko (Přehrát na dotyk) přibl. 2 sekundy při přehrávání
hudby.
Po dokončení registrace uslyšíte zvukový signál.
Indikátor (Přehrát na dotyk) (bílý) zůstane po několika zablikáních
rozsvícen.

Stiskněte tlačítka +/– položky
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Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.

Tip
Pro výstup hudby ze zařízení BLUETOOTH, které má spojovací kabel stále
v konektoru AUDIO IN, stiskněte buď tlačítko BLUETOOTH/ PAIRING na spodní
straně jednotky, nebo pomocí aplikace Sony | Music Center přepněte zařízení
BLUETOOTH na požadované zařízení pro přehrávání.
Je-li hlasitost příliš nízká, nastavte hlasitost této jednotky i připojeného
audiozařízení.

 oužití aplikace Sony | Music Center
P
k provádění detailních nastavení

Jednotka se automaticky vypne po uplynutí přibl. 15 minut za
následujících podmínek. Nejedná se o poruchu. V době zakoupení
jednotky je funkce Automatický pohotovostní režim zapnuta. Funkci
Automatický pohotovostní režim lze zapnout či vypnout v nabídce
nastavení v aplikaci Sony | Music Center.
• Jednotka není používána.
• Hudba (zvuk) není přehrávána zařízením, které je připojeno přes
bezdrátovou technologii BLUETOOTH.
• Hudba (zvuk) není přehrávána audiozařízením, které je připojeno ke
konektoru AUDIO IN, nebo je výstup hudby (zvuku) audiozařízení
pozoruhodně slabý.

Kontrola nastavení připojení Wi-Fi
Pokud bliká červeně indikátor (Přehrát na dotyk) a zní zvukový
signál upozornění na chybu, když stisknete tlačítko (Přehrát na
dotyk), zvažte následující situace.
• Nikdy předtím jste nepoužívali funkci Spotify Connect.
• Jednotka není připojena k Wi-Fi.
Postupujte podle pokynů v části „Připojení k síti Wi-Fi“ a proveďte
nastavení znovu.

Přehrávání hudby pomocí připojení BLUETOOTH
potom, co jste přehrávali hudbu pomocí připojení
Wi-Fi
Ověřte, že není vypnutý indikátor BLUETOOTH na spodní straně této
jednotky.
Je-li indikátor BLUETOOTH vypnutý, stiskněte tlačítko BLUETOOTH/
PAIRING na spodní straně jednotky a ověřte rozsvícení indikátoru
BLUETOOTH.

Resetování jednotky
Nefunguje-li jednotka správně, může resetování vyřešit některé
problémy. Pro resetování jednotky stiskněte tlačítko RESET špičatým
předmětem, jako je špendlík.
Při nepřipojeném síťovém adaptéru USB stiskněte tlačítko RESET a pak
jednotku zapněte stisknutím tlačítka  (zap./pohotovostní režim) po
dobu min. 3 sekundy.

Sony | Music Center je aplikace určená k obsluze audiozařízení Sony
kompatibilních s aplikací Sony | Music Center ze smartphonu.

Funkce používající aplikaci Sony | Music Center, které
nejsou uvedeny v tomto dokumentu

Různé funkce

(LED osvětlení).

Pro rychlé nastavení tlačítko stiskněte a podržte.

•
•
•
•
•

Nastavení pro funkci Wireless Multi-Room
Nastavení pro funkci Wireless Stereo
Nastavení pro funkci Speaker Add
Nastavení pro funkci BASS BOOST
Nastavení pro režim Network Standby

Jak aplikaci stáhnout
Vyhledejte aplikaci „Sony Music Center“ v obchodu Google Play
(Play Store) či App Store a stáhněte ji.
Informace viz stránka nápovědy pro aplikaci Sony | Music Center.

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

Spusťte přehrávání hudby a pak vyberte položku
[Devices Available].
Vyberte zařízení [LSPX-S2] a poslouchejte hudbu
z jednotky.

Řešení problémů

Stiskněte tlačítko TIMER/ WPS.

Poslech hudby z externího zařízení

Nastavení jasu diody LED osvětlení
Spusťte aplikaci Spotify, která je nainstalována
na smartphonu, tabletu či počítači připojeném
ke stejné síti Wi-Fi jako jednotka.

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

Funkce Automatický pohotovostní režim

Informace o službě Spotify viz následující webové stránky.
www.Spotify.com/connect
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Zároveň se rozsvítí indikátor BLUETOOTH (bílý).

Zapnutí/vypnutí napájení

Aktivace služby distribuce hudby
on-line (Spotify)

Více srozumitelné tipy pro řešení problémů viz Uživatelská příručka.
Pro její otevření použijte počítač nebo smartphone.

Když je jednotka v režimu svíčkového světla, nelze nastavit jas diody LED
osvětlení, a to ani použitím aplikace Sony | Music Center či stisknutím tlačítek
(LED osvětlení). Nejprve režim svíčkového světla vypněte a pak
+/– položky
nastavte jas diody LED osvětlení.

(Přehrát na dotyk) (bílý).

Můžete vybírat z následujících možností.
• Poslední přehrávaná hudba (výchozí nastavení)
• Doporučení skleněného reproduktoru
• Oblíbená hudba

(Zvolte buď postup  anebo .)

B

Rozsvítí se indikátor

Při zapnutém režimu svíčkového světla stiskněte
tlačítka +/– položky (LED osvětlení) a vyberte si
nejpříjemnější intenzitu ze 2 typů.

Ověřte, že svítí indikátor sítě (bílý).

Připojení k síti Wi-Fi

Připojení k zařízení BLUETOOTH
pomocí funkce Jeden dotyk (NFC)

Po dosažení kroku 3 „Využívání služby distribuce
hudby on-line (Spotify)“ stiskněte tlačítko
(Přehrát na dotyk).

Některé směrovače bezdrátové sítě LAN mají více identifikátorů
SSID.
Nastavte smartphone i jednotku na stejný identifikátor SSID.

Poslech služby distribuce hudby
(Spotify) on-line přes připojení Wi-Fi

Přestane-li indikátor uprostřed operace blikat, začněte znovu od kroku 1.

Před prvním použitím této jednotky ji musíte nabíjet alespoň 1 hodinu.

1

Pro připojení k síti Wi-Fi postupujte podle
pokynů na obrazovce v aplikaci Sony | Music
Center.

Zároveň se rozsvítí indikátor BLUETOOTH (bílý).

Nabíjení

Po aktivaci funkce Spotify Connect či registrování oblíbené hudby
můžete tuto hudbu využívat: stačí stisknout tlačítko (Přehrát na
dotyk) (jednotka může být dokonce vypnutá).

Informace v Uživatelské příručce

Výběr intenzity režimu svíčkového
světla

Připojte smartphone ke směrovači bezdrátové
sítě LAN.

Připojení Wi-Fi je dokončeno.

Uslyšíte zvukový signál indikující úspěšné
spárování.

Aktivace hudby ze služby distribuce
hudby on-line (Spotify) pomocí
funkce Přehrát na dotyk

Vyhledejte aplikaci „Sony Music Center“
v obchodu Google Play™ (Play Store) či App Store.
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Zábava s reproduktorem

Znovu stiskněte a podržte tlačítko  (zap./pohotovostní režim) přibl.
2 sekundy.

• Informace o službách nabízených společností Spotify se liší v závislosti na zemi
či regionu.
• Technické údaje aplikace a vzhledy obrazovek podléhají změnám bez
předchozího upozornění.

Spusťte přehrávání hudby na zařízení
BLUETOOTH a nastavte hlasitost.
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Vypnutí režimu svíčkového světla

Poznámka

Poslech hudby

(Vyberte způsob připojení z párování typu  nebo . Další zařízení
jsou párována stejným způsobem.)

Tip
• Je-li zvuk přerušován nebo je v něm slyšet praskot statické elektřiny, asi
dochází k rušení jednotky či příjmu slabého signálu.
• Ověřte, že jednotka není zakryta kovovým materiálem.
• Jednotku také mějte mimo dosah mikrovlnných spotřebičů, jiných zařízení
Wi-Fi a podobných přístrojů.

Restartování jednotky
Bliká-li indikátor jednotky  (zap./pohotovostní režim) červeně, je
jednotka v ochranném režimu. Chvíli počkejte a potom napájení
zapněte znovu stisknutím tlačítka  (zap./pohotovostní režim).
Pokud problém přetrvává i po opětovném zapnutí napájení, obraťte se
na nejbližšího prodejce Sony.

Inicializace jednotky

Aktivace režimu svíčkového světla
Stiskněte a podržte tlačítko  (zap./pohotovostní
režim) přibl. 2 sekundy při zapnutém reproduktoru.
Diodu LED osvětlení lze nastavit tak, aby žhnula a chvěla se jako
svíčkové světlo.

Poznámka
Operace, které může aplikace Sony | Music Center provádět, se liší v závislosti na
audiozařízení. Technické údaje aplikace podléhají změnám bez předchozího
upozornění.

Pokud jste ověřili všechny příslušné položky v části „Řešení problémů“
a jednotka stále nefunguje normálně nebo došlo k její neúspěšné
instalaci, inicializací jednotky ji vrátíte na výchozí nastavení.
Při zapnuté jednotce ji zinicializujete stisknutím a podržením tlačítka
 (zap./pohotovostní režim) a současně tlačítka
(hlasitost) po dobu
min. 4 sekundy.
Inicializace trvá desítky sekund. Po dokončení inicializace se rozsvítí
indikátor jednotky  (zap./pohotovostní režim) a dioda LED osvětlení,
a napájení zůstane zapnuté.
Protože při inicializaci jednotky dojde k vymazání všech údajů o
párování BLUETOOTH a síťových nastavení, musíte zadat všechna
nastavení znovu.
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Zenehallgatás okostelefonból vagy
más eszközből BLUETOOTH
csatlakozás útján

LSPX-S2

A

A Wi-Fi kapcsolat létrejött.

Ha nem tud csatlakozást létrehozni

1

Tartsa lenyomva a BLUETOOTH/
gombot kb. 2 másodpercig.

A / (hangerő) gombok segítségével
szabályozza a hangerőt.

PAIRING

A Gyertyafény mód kikapcsolása
Tartsa újra lenyomva a  (be/készenlét) gombot megközelítőleg
2 másodpercig.

• A Spotify által kínált szolgáltatások országtól vagy térségtől függően
eltérhetnek.
• Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő külső megjelenése előzetes
bejelentés nélkül megváltozhat.

B

Először a „BLUETOOTH eszközök csatlakoztatása” fejezetben leírt
eljárással csatlakoztasson egy BLUETOOTH eszközt.

2

Tipp
• Ha a hang akadozik, vagy statikus zavart észlel, lehet, hogy az egységet valami
zavarja, vagy gyenge a jel.
• Ellenőrizze, hogy az egységet nem veszi körül fém.
• Az egységet tartsa távol mikrohullámú sütőktől, más Wi-Fi eszközöktől vagy
hasonló eszközöktől.

1

Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a gombokat.

Az egység hangot ad ki, jelezve, hogy párosítási módba lépett.

Okostelefon használata Wi-Fi
hálózathoz történő csatlakozáshoz

Telepítse okostelefonjába a Sony | Music Center
alkalmazást.

A Lejátszás gombnyomásra funkció
használata online zeneforgalmazó
szolgáltatásból (Spotify) szerzett
zene hallgatására

1

Az „Online zeneforgalmazó szolgáltatás (Spotify)
hallgatása” fejezet 3. lépése után nyomja meg a
(Lejátszás gombnyomásra) gombot.

BLUETOOTH® csatlakozás
használata
Az okostelefonjában lévő zenét
BLUETOOTH csatlakozás útján
élvezheti.

Tipp

2

Wi-Fi csatlakozás
használata

Ha a hang akadozik, vagy statikus zavart észlel, lehet, hogy az egységet valami
zavarja.
Helyezze el máshol az egységet, vagy tegye a BLUETOOTH eszközt közelebb az
egységhez.

Keresse az egységet a BLUETOOTH eszközön,
majd válassza ki az [LSPX-S2] lehetőséget.

Zenehallgatás 2 hangszóró
használatával (Speaker Add funkció)

3

A „BLUETOOTH eszközök csatlakoztatása” fejezetben leírt
eljárással csatlakoztasson egy BLUETOOTH eszközt.

4

További tudnivalókat a Súgóútmutatóban talál.

A Lejátszás gombnyomásra
funkció, egy online
zeneforgalmazó szolgáltatás vagy
a DLNA funkció* jó szórakozást
ígér Wi-Fi csatlakozás útján.

LSPX-S2

* Olvassa el a Súgóútmutatót.

Most lejátszhatja a BLUETOOTH eszközben lévő zenét.
Ha online zeneterjesztő szolgáltatást kíván hallgatni aktív Wi-Fi
kapcsolat mellett, olvassa el az „Online zeneforgalmazó szolgáltatás
(Spotify) hallgatása Wi-Fi kapcsolaton keresztül” részt.

Egy hangjelzés erősíti meg az elalvás időzítő beállítását, és a készülék
60 perc eltelte után kikapcsol.

Töltés

A BLUETOOTH jelzőfény (fehér) is világítani kezd.

Amikor első ízben használja az egységet, töltse legalább 1 óra hosszan.

1

Figyelje a hangjelzést, amely a sikeres párosítást
jelzi.

Ha az egység nem kapcsolható be, vagy hosszabb ideig nem
használta, csatlakoztassa biztonságos módon a mellékelt micro USB
kábelt és a mellékelt USB tápegységet a DC IN 5 V csatlakozóba, dugja
az USB tápegységet egy fali csatlakozóaljzatba, majd töltse az
egységet legalább 1 óráig, mielőtt bekapcsolja.
Bizonyos eseteket kivéve az egységet nem töltheti számítógép USB
portjához csatlakoztatva.

(Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény (fehér) világítani kezd.

Az elalvás időzítő deaktiválása

2

Szabályozza a hangerőt a
gombokkal.

/

(hangerő)

Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a gombokat.
A hangerő beállítására a Spotify is használható.

Nyomja meg újra a TIMER/ WPS gombot. Egy hangjelzés erősíti meg
az elalvás időzítő deaktiválását.
Tipp
Az időzítő időtartamának beállítására a Sony | Music Center is használható.

Külső eszközön lévő zene
hallgatása

1

Ellenőrizze, hogy a hálózat jelzőfénye (fehér)
világít.

Csatlakoztassa a mellékelt mikro-USB kábelt és a
mellékelt USB hálózati tápegységet a DC IN 5 V
csatlakozóhoz, majd dugja a hálózati tápkábelt
egy fali csatlakozóaljzatba.

B

(Válassza ki az  vagy  eljárást.)

Csatlakoztatás BLUETOOTH eszközzel
a One-touch (NFC) funkció
használatával

A

Wi-Fi csatlakozás Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) gombbal ellátott Wi-Fi
útválasztón keresztül

A párosítást akkor is elvégezheti okostelefonját az egységhez érintve,
ha az egység ki van kapcsolva.

1

Oldja fel a képernyőzárat a BLUETOOTH
eszközön, és érintse az egység alján található N
jellel jelölt területhez.

1
2

Helyezze az egységet a Wi-Fi útválasztó
közelébe, majd kapcsolja be az egységet.

Tartsa lenyomva az egység TIMER/ WPS
gombját megközelítőleg 2 másodpercig, amíg
meg nem hallja a hangjelzést.

• Ha kikapcsolt állapotban kezdi tölteni az egységet, a  (be/készenlét)
jelzőfény (narancs) világít. Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény kialszik.
• Amikor az újratölthető akkumulátor lemerülőben van, a  (be/készenlét)
jelzőfény (piros) villogni kezd, és figyelmeztető hangjelzés jelzi, hogy az
újratölthető akkumulátor lemerülőben van. Az egység egy kis idő után
automatikusan kikapcsol.

Be- és kikapcsolás

1

Nyomja meg a  (be/készenlét) gombot.
A  (be/készenlét) jelzőfény (fehér) lassan villogni kezd.

Online zeneforgalmazó szolgáltatás
(Spotify) hallgatása
Az egységen lejátszhatja az online zeneforgalmazó szolgáltatásból
szerzett zenét (Spotify). Telepítse okostelefonjába a Spotify
alkalmazást, és regisztráljon tagként, hogy használhassa
okostelefonját a Spotify (Spotify Connect funkció) hallgatására.

1
2

2

A képernyőn megjelenő utasítások alapján
csatlakoztassa az eszközt, és figyelje a
hangjelzést, amely a sikeres párosítást jelzi.
A BLUETOOTH jelzőfény (fehér) is világítani kezd.

4
3

Nyomja meg a Wi-Fi útválasztó Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) gombját 90 másodpercen belül.

Csatlakoztassa az egységet egy Wi-Fi
hálózathoz.
Indítsa el az egységgel azonos Wi-Fi hálózathoz
csatlakoztatott okostelefonba, táblagépbe vagy
számítógépbe telepített Spotify alkalmazást.
A Spotify alkalmazással kapcsolatos további információkat az
alábbi weboldalon találhat.
www.Spotify.com/connect
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Tipp

A Sony | Music Center alkalmazásban válassza ki
a lejátszani kívánt zenét a Lejátszás
gombnyomásra funkció használata során.
Az alábbi lehetőségek közül választhat.
• A legutóbb lejátszott zene (alapértelmezett beállítás)
• Az Üveg hangszóró ajánlata
• Kedvenc zenék

Kapcsolódás egy Wi-Fi hálózathoz

Ha a jelzőfény a művelet során abbahagyja a villogást, kezdje újra az 1.
lépéstől.

Amikor a vásárlást követően első ízben kezdi tölteni az egységet,
az egység automatikusan bekapcsol, és a  (be/készenlét)
jelzőfény (fehér) lassan villogni kezd.
Amikor a töltés befejeződik, a  (be/készenlét) jelzőfény (fehér)
világítani kezd.
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Tipp

A kedvenc zenék regisztrálása
A zene lejátszása során nyomja le a (Lejátszás gombnyomásra)
gombot megközelítőleg 2 másodpercre.
A sikeres regisztrációt hangjelzés erősíti meg.
(Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény (fehér) néhányszor felvillan,
majd tovább világít.

Különböző funkciók
A LED megvilágítás fényerejének a
beállítása
Nyomja meg a

(LED megvilágítás) +/– gombokat.

Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a gombot.

Csatlakoztasson egy hordozható hangeszközt
vagy hasonló eszközt az AUDIO IN
csatlakozóhoz.
Használjon kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozókábelt
(sztereó mini  sztereó mini, ellenállás nélkül).

2

Kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott
eszközön.

Tipp
Az AUDIO IN csatlakozóban lévő csatlakozókábellel egy BLUETOOTH eszközön
lévő zene lejátszásához nyomja meg a BLUETOOTH/ PAIRING gombot az
egység alján, vagy a Sony | Music Center használatával váltsa a BLUETOOTH
eszköz beállítását a lejátszásra használt eszközre.
Ha a hangerő túl alacsony, szabályozza az egység és a csatlakoztatott
hangeszköz hangerőszintjét is.

 Sony | Music Center használata
A
részletes beállításokhoz

•
•
•
•
•

A Wireless Multi-Room funkció beállításai
A Wireless Stereo funkció beállításai
A Speaker Add funkció beállításai
A BASS BOOST funkció beállításai
A Network Standby beállításai

A LED megvilágítást beállíthatja úgy, hogy gyertyafényként világítson
és pislákoljon.

Ha a (Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény piros fénnyel villog, és a
(Lejátszás gombnyomásra) gomb megnyomására hibajelzés
hangzik fel, mérlegelje az alábbi eseteket.
• Az eddigiekben még nem használta a Spotify Connect funkciót.
• Az egység nem csatlakozik Wi-Fi hálózathoz.
Kövesse a „Kapcsolódás egy Wi-Fi hálózathoz” fejezet utasításait, és
végezze el a beállításokat újra.

Zene lejátszása BLUETOOTH csatlakozás útján,
miután Wi-Fi csatlakozás útján játszott le zenét
Győződjön meg arról, hogy az egység alján lévő BLUETOOTH jelzőfény
nincs kikapcsolva.
Ha a BLUETOOTH jelzőfény ki van kapcsolva, nyomja meg az egység
alján lévő BLUETOOTH/ PAIRING gombot, és győződjön meg arról,
hogy a BLUETOOTH jelzőfény világít.

Az egység alaphelyzetbe állítása
Ha az egység nem működik megfelelően, alaphelyzetbe állítása
megoldhat bizonyos problémákat. Az egység alaphelyzetbe
állításához használjon egy hegyes tárgyat, például tűt, és nyomja meg
vele a RESET gombot.
Nem csatlakoztatott USB tápegység mellett nyomja meg a RESET
gombot, majd nyomja meg a  (be/készenlét) gombot legalább
3 másodpercre. Az egység kikapcsol.

Az egység újraindítása
Ha az egység  (be/készenlét) jelzőfénye piros fénnyel villog, az
egység védett módban van. Várjon egy rövid ideig, majd a  (be/
készenlét) gomb ismételt megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
Ha a probléma az ismételt bekapcsolás ellenére továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony forgalmazóval.

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

Az egység inicializálása

Megjegyzés

Ha megvizsgálta a „Hibaelhárítás” összes idevágó elemét, és az
egység továbbra sem működik megfelelően, vagy az üzembe helyezés
sikertelen, az egység inicializálásával visszaállíthatja annak
alapértelmezett állapotát.
A bekapcsolt egységen tartsa lenyomva egyidejűleg a  (be/
készenlét) gombot és a
(hangerő) gombot legalább 4 másodpercre.
Az egység inicializálódik.
Az inicializálás néhányszor tíz másodpercet is igénybe vehet. Az
inicializálás befejezése után az egység  (be/készenlét) jelzőfénye és
a LED megvilágítás világítani kezd, és a készülék bekapcsolva marad.
Az egység inicializálása során a BLUETOOTH párosítási információk és
a hálózati beállítások törlődnek, ezért újra el kell végeznie az összes
beállítást.

A Gyertyafény mód használata
Bekapcsolt hangszóróval tartsa lenyomva a  (be/
készenlét) gombot megközelítőleg 2 másodpercig.

A Wi-Fi kapcsolat beállításainak ellenőrzése

A Sony | Music Center használó funkciók, amelyek
nincsenek a jelen dokumentumban bemutatva

Keresse meg a „Sony Music Center” alkalmazást a Google Play (Play
Store) vagy App Store oldalain, és töltse le.
Részleteket a Sony | Music Center súgójában talál.

Válassza az [LSPX-S2] elemet, és hallgassa a
zenét az egységből.

Ha eltelik körülbelül 15 perc az alábbi feltételek mellett, az egység
automatikusan kikapcsol. A jelenség nem utal meghibásodásra. Az
egység megvásárlása idején az Automatikus készenléti funkció be van
állítva. Az Automatikus készenléti funkciót a Sony | Music Center
beállításai menüjében kapcsolhatja be vagy ki.
• Az egység nincs használatban.
• Nincs zene (hang) lejátszva BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
útján csatlakoztatott eszközön.
• Az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz nem játszik le
zenét (hangot), vagy a hangeszköz által küldött zene (hang)
túlságosan gyenge.

A Sony | Music Center alkalmazás a Sony | Music Center kompatibilis
Sony hangeszközök okostelefonból történő működtetésére szolgál.

Útmutató a letöltéshez

Kezdje lejátszani a zenét, majd válassza a
[Devices Available] lehetőséget.

Amikor engedélyezve van a Spotify Connect funkció, a
csatlakozás ikonja (
) zöld fénnyel világít.
Amikor létrejön a kapcsolat, a hálózat egység alján lévő
jelzőfénye zöld fénnyel világítani kezd.

Részleteket a Súgóútmutató „Hibaelhárítás” részében talál.
Bizonyos problémákat az egység feltöltésével is elháríthat.

Automatikus készenléti funkció

A Sony | Music Center képernyőn megjelenő
utasításai alapján kapcsolódjon a Wi-Fi
hálózathoz.

Online zeneforgalmazó szolgáltatás
(Spotify) hallgatása Wi-Fi kapcsolaton
keresztül

Hibaelhárítás

Az egység feltöltése

A Wi-Fi kapcsolat létrejött.
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http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_zz/

Az elalvás időzítő használata

Egyes vezeték nélküli LAN útválasztók több SSID-t is használnak.
Okostelefonján és az egységen állítson be azonos SSID-t.

5

További közérthető hibaelhárítási tippeket a Súgóútmutatóban
olvashat. Az eléréséhez használjon számítógépet vagy okostelefont.

A LED megvilágítás fényerejét nem állíthatja be, amíg az egység gyertyafény
módban van, még a Sony | Music Center használata esetén vagy az egység
(LED megvilágítás) +/– gombjainak megnyomásával sem. Először kapcsolja ki
a gyertyafény módot, majd állítsa be a LED megvilágítás fényerejét.

Csatlakoztassa okostelefonját a vezeték nélküli
LAN útválasztóhoz.
Csatlakoztassa okostelefonját az egységhez
BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
segítségével.

A Súgóútmutatóban található
információk

Megjegyzés

Nyomja meg a TIMER/ WPS gombot.

A

2

Bekapcsolt gyertyafény módban a (LED
megvilágítás) +/– gombok megnyomásával válassza
ki a kívánt intenzitást a 2 típus közül.

A Spotify Connect funkció használata vagy kedvenc zenéi regisztrálása
után élvezheti a zenét a (Lejátszás gombnyomásra)
megnyomásával, még akkor is, ha az egység nincs bekapcsolva.

Keresse a „Sony Music Center” kifejezést a Google Play™
(Play Store) vagy az App Store alkalmazásban.

Szórakozás a hangszóróval

A Gyertyafény mód intenzitásának
a megválasztása

Megjegyzés

Kezdje lejátszani a zenét a BLUETOOTH
eszközön, és szabályozza a hangerőt.

BLUETOOTH eszköz párosítása és
csatlakoztatása

Az egységgel párosíthat egy BLUETOOTH eszközt.

1

Érintse meg az eszközzel az N jellel jelölt területet.

Ellenőrizze, hogy a hálózat jelzőfénye (fehér)
világít.

Zenehallgatás

(Válassza ki csatlakozás módját az  és  párosítási mód közül. A
további eszközök párosítása hasonlóképpen történik.)

Üveg hangszóró
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• Mozgassa a BLUETOOTH eszközt az N jellel jelölt terület fölé.
• Ha a BLUETOOTH eszköz tokban van, vegye ki a tokból.

BLUETOOTH eszközök
csatlakoztatása

Kezelési útmutató

A csatlakoztatás bontása a One-touch funkció
használatával

A Sony | Music Center segítségével végezhető műveletek a hangeszköztől
függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai megváltozhatnak előzetes
bejelentés nélkül.
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