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Guia de configuração rápida
(Desfrutar de música através de uma rede sem fios)

1 Preparação


Nota

NÃO ligue o sistema ao router LAN sem fios wireless (incluindo um ponto de acesso) através de um cabo de rede (LAN).

Certifique-se de que possui o nome (SSID) e a chave de segurança (WEP, WPA ou palavra-passe)
do router da LAN sem fios para consulta.
Consulte as instruções de funcionamento do router LAN sem fios.

Indicador STANDBY

Botão /
Visor

SSID:
Chave de segurança:


Certifique-se de que o router LAN sem fios está ligado.



Prima o botão / para ligar o sistema.
Quando
piscar no visor, avance para "2 Ligar ao router LAN sem fios".

SSID: XXXXXXXX
Chave de segurança: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Sugestão
Mesmo que não tenha um router ou ponto de acesso LAN sem fios, poderá desfrutar de música através de um
dispositivo BLUETOOTH.
Para obter detalhes, consulte "Preparar uma ligação BLUETOOTH" nas Instruções de funcionamento.

2 Ligar ao Router LAN sem fios

Que dispositivo pretende utilizar para efectuar a configuração?

Pode efectuar a configuração facilmente utilizando a aplicação "NS Setup" no seu computador pessoal.

iPhone/iPod touch/
iPad


Transfira a aplicação “NS Setup” grátis
a partir da “Apple Store”.

Outros dispositivos
Android

Xperia/Xperia
Tablet


PC com o Windows

Nota

Transfira a aplicação “NS Setup” grátis a partir do “Google play”.








Aceda a [Settings] (Definições) no ecrã
principal - [Wi-Fi] e [Sony_Wireless_
Audio_Setup] (Configuração de áudio
sem fios Sony).
Inicie a aplicação “NS Setup”.
Siga as instruções apresentadas no ecrã.






Inicie a aplicação “NS Setup”.
Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Inicie um browser e introduza o URL
(http://192.168.100.1) na barra de
endereço.
Siga as instruções apresentadas no ecrã.



Quando a configuração estiver concluída, prima o botão “Play test sound”
(Reproduzir som de teste) para configurar o funcionamento do sistema,
reproduzindo o som de teste.

A função de LAN sem fios
é necessária no PC.

Clique ou toque no ambiente de
trabalho no ecrã de arranque.
Seleccione o ícone
na parte
inferior do ecrã.
Ligue a [Sony_Wireless_Audio_Setup]
(Configuração de áudio sem fios
Sony) a partir da lista de redes.





Mac

(Windows 8/Windows 7)






Sugestão

Seleccione [SONY_CMT-BT80W(B)
XXXXXX] e siga as instruções
apresentadas no ecrã.

Sugestão

Para mais informações sobre as acções
descritas acima ou quando utilizar
um sistema operativo que não seja
o Windows 8/Windows 7, consulte
as Instruções de funcionamento.

Quando a configuração estiver concluída,
prima o botão “Play test sound” (Reproduzir
som de teste) para configurar o funcionamento
do sistema, reproduzindo o som de teste.

A função de LAN sem fios
é necessária no Mac.
Clique no ícone
no ecrã.
Ligue a [Sony_Wireless_Audio_Setup]
(Configuração de áudio sem fios
Sony) a partir da lista de redes.
Inicie o “Safari” e, em seguida,
seleccione [Bonjour] a partir do ícone
([Bookmarks]) (Marcadores).

Nota

Para mais informações, consulte
"Ligações de rede" nas Instruções
de funcionamento.

A configuração está concluída!
Sugestões

• Após ter configurado a ligação de rede com qualquer um dos dispositivos indicados acima,
poderá ouvir música através de qualquer dos dispositivos mencionados em “3 Reproduzir
música” sem necessitar de repetir a configuração.
• Se efectuar a configuração utilizando o botão WPS do ponto de acesso, consulte a "Opção 3:
Método de utilização do botão WPS num ponto de acesso que suporte WPS” nas Instruções de
funcionamento.

Se ocorrer um problema


OPTIONS

3 Reproduzir música
Ouvir música num
iPhone/iPod touch/
iPad


Inicie a aplicação “Music”.



Toque no ícone
e seleccione
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

O que gostaria de ouvir?

Ouvir música num
Xperia/Xperia Tablet




Se [Sony_Wireless_Audio_Setup] (Configuração de áudio sem fios Sony) não for apresentado,
reponha a configuração de rede deste sistema através do procedimento seguinte:
 Prima o botão / para ligar o sistema.
 Prima o botão OPTIONS no telecomando para apresentar o menu de definições.
 Prima repetidamente os botões / para seleccionar “NW RESET” e, em
seguida, prima o botão .
 Quando “OK” for apresentado no visor, prima
.
O sistema desliga-se automaticamente.
 Prima o botão / para ligar o sistema.
piscar no visor, volte a "2 Ligar ao router LAN sem fios".
Quando

Inicie a aplicação WALKMAN.
Toque no ícone
no canto superior
direito do ecrã e seleccione [SONY_
CMT-BT80W(B) XXXXXX].

Ouvir música numa rede Ouvir música num PC com
doméstica através de um
o Windows (incluindo
dispositivo Android
música do iTunes)

É possível reproduzir conteúdo de áudio num
servidor compatível com DLNA utilizando
a aplicação “Network Audio Remote” como
controlador.



Transfira a aplicação “Network Audio
Remote” e inicie-a.



Efectue as preparações para a reprodução
de música num servidor que suporte DLNA
(computador, gravador de rede, etc.).
Para mais informações, consulte
“Ouvir conteúdo de áudio utilizando
DLNA (Digital Living Network Alliance)”
nas Instruções de funcionamento.

Quando
utilizar o
Windows
Media Player
Para mais
informações,
consulte “Ouvir
conteúdo de áudio
utilizando DLNA
(Digital Living
Network Alliance)”
nas Instruções de
funcionamento.

Ouvir música do
iTunes num Mac

Quando utilizar o iTunes


Inicie a aplicação de música do iTunes e reproduza
música.



Clique no ícone
XXXXXX].

e seleccione [SONY_CMT-BT80W(B)

Vamos desfrutar de música através da rede sem fios.
CMT-80W/80WB
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