Características
Δυνατότητες
Reprodução fácil da música existente no seu computador
Basta concluir os passos 1 a 3 deste manual para ligar o computador ao amplificador
USB DAC. Em seguida, está preparado para desfrutar da música existente no seu
computador.

Αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας με ευκολία
Απλά ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στο παρόν εγχειρίδιο για να συνδέσετε τον
υπολογιστή σας στον ενισχυτή USB DAC. Στη συνέχεια είστε έτοιμοι να ακούσετε
μουσική στον υπολογιστή σας με ευκολία.

Reprodução de som de alta qualidade
É possível reproduzir áudio de alta resolução, como PCM 192 kHz/32 bits e DSD*. Além
disso, os ficheiros MP3 e outras origens de áudio comprimido são reproduzidos de forma
a recriar um som de gama elevada e conceder uma sensação de espaço.
*O áudio DSD só pode ser reproduzido em computadores Windows.

Αναπαραγωγή ήχου υψηλής ποιότητας
Μπορεί να αναπαραχθεί ήχος υψηλής ανάλυσης, όπως PCM 192 kHz/32 bit και DSD*.
Επίσης, αναπαράγονται MP3 και άλλες πηγές συμπιεσμένου ήχου με τρόπο που
αναδημιουργείται ήχος υψηλών συχνοτήτων για αίσθηση του βάθους.

Visite o Web site indicado abaixo para obter mais informações
sobre a utilização da unidade:
Επισκεφθείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της μονάδας:

Guia de início rápido
Οδηγός γρήγορης έναρξης

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

*DSD μπορεί να αναπαραχθεί μόνο σε υπολογιστές με τα Windows.

Reprodução da música existente no seu dispositivo móvel
O amplificador USB DAC também suporta os formatos de ficheiros de áudio de
dispositivos e smartphones Android e iPhone. Para mais informações sobre os
dispositivos suportados, consulte o Guia de ajuda abaixo.
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Αναπαραγωγή μουσικής στην κινητή συσκευή σας
Ο ενισχυτής USB DAC υποστηρίζει, επίσης, φορμά αρχείων ήχου για συσκευές Android
και smartphone, όπως το iPhone. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες
συσκευές κ.λπ. ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας παρακάτω.
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
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Ligar a unidade aos altifalantes
Συνδέστε τη μονάδα σε ηχεία

2

Ligar a unidade ao computador
Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή σας

3

Instalar o controlador designado no computador
Εγκαταστήστε το προβλεπόμενο πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή σας

Reproduzir ficheiros de áudio no computador
Αναπαραγωγή αρχείων ήχου από τον υπολογιστή σας

Altifalantes (não fornecidos)
Ηχεία (δεν παρέχονται)



INPUT SELECTOR

VOLUME

Ligue o cabo de alimentação
CA à tomada AC IN existente
no painel posterior da unidade.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το
δίκτυο ρεύματος) στην
υποδοχή AC IN στην πίσω
πλευρά της μονάδας.

1 Ligue o computador à tomada USB (

)
existente no painel posterior da unidade,
utilizando o cabo USB (fornecido).

2 Inicie o computador.
1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στη θύρα
USB ( ) στην πίσω πλευρά της μονάδας
με το καλώδιο USB (παρέχεται).

Coloque EQUALIZER na
posição TUNED FOR SS-HA3
quando utilizar os altifalantes
recomendados, SS-HA3
(não fornecidos).
Στρέψτε το EQUALIZER
στο TUNED FOR SS-HA3
όταν χρησιμοποιείτε
τα συνιστώμενα ηχεία,
SS-HA3 (δεν παρέχονται).

Depois de ligar a unidade e
os altifalantes, ligue o cabo de
alimentação CA a uma tomada
de parede.
Αφού συνδέσετε τη μονάδα
και τα ηχεία, συνδέστε το
καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) σε μια πρίζα.

2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

1 Prima  para ligar a unidade.
1 Πατήστε το κουμπί  για να
ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

2 Instale o controlador designado no computador.
Visite o Web site seguinte e introduza UDA-1:
http://support.sony-europe.com/
Para mais informações sobre o procedimento de
instalação do controlador, visite este Web site.

2 Εγκαταστήστε το προβλεπόμενο πρόγραμμα

Prima INPUT SELECTOR repetidamente
para selecionar “USB REAR”.

Reproduza um ficheiro de áudio
utilizando o leitor de áudio.

Πατήστε το κουμπί INPUT SELECTOR
επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε
το «USB REAR».

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή
αρχείου ήχου χρησιμοποιώντας το
λογισμικό αναπαραγωγής ήχου που
χρησιμοποιείτε.

οδήγησης στον υπολογιστή σας.
Επισκεφτείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία
και πληκτρολογήστε UDA-1 :
http://support.sony-europe.com/
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία
εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης,
ανατρέξτε σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία.

Ajuste o volume na unidade.
Ρυθμίστε την ένταση ήχου
στη μονάδα.

Também poderá utilizar o nosso leitor de áudio recomendado. Se o seu leitor de áudio não suportar áudio de alta resolução,
tente o software recomendado. “Hi-Res Audio Player”: http://support.sony-europe.com/
Para mais informações, consulte o Guia de ajuda.
Διατίθεται, επίσης, λογισμικό αναπαραγωγής ήχου που προτείνουμε εμείς. Εάν το λογισμικό αναπαραγωγής ήχου που χρησιμοποιείτε
δεν υποστηρίζει τον ήχο υψηλής ανάλυσης, δοκιμάστε το συνιστώμενο λογισμικό. «Hi-Res Audio Player»: http://support.sony-europe.com/
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Visite o Web site abaixo para obter mais informações sobre a unidade e como tirar o máximo partido da mesma:
Επισκεφθείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
μονάδα και τον τρόπο να αξιοποιείτε όλες τις δυνατότητές της:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

