Apie įrenginio vadovus

Greito pasirengimo darbui vadovas
(šis vadovas)
Paaiškinamos procedūros, kaip nustatyti įrenginį
automatiškai kopijuoti muziką į kompiuterį ir ją atkurti.
Galite lengvai kopijuoti muzikos failus į įrenginį
atlikę 1–3 veiksmus.

Žinynas (internetinis vadovas)
Pateikiama informacija, kaip naudoti įrenginį.
• Pateikiama išsami informacija, kaip naudoti tokias funkcijas kaip DSEE.
• Greitai pasieksite naujausią ir kitą pageidaujamą informaciją, tereikės atidaryti skyrių
„Trikčių šalinimas“ arba ieškoti naudojant raktažodį.

Greito pasirengimo darbui vadovas

Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudoti įrenginį,
apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.
http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/

HAP-S1:
http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/

HAP Music Transfer/HDD Audio Remote:
http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/

Nurodymų vadovas
Pateikiama informacija apie specifikacijas ir pastabos, kaip naudoti įrenginį.
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Įrenginį prijunkite prie garsiakalbių

2

3

Prijunkite įrenginį ir kompiuterį prie to paties tinklo

Muzikos atkūrimas

Perkelkite muzikos failus iš kompiuterio į įrenginį



Kaip atkurti muziką naudojant išmanųjį telefoną
arba planšetinį įrenginį

HOME

Atsisiųskite „HDD Audio Remote“ į savo
mobilųjį įrenginį.

Pasukdami rankenėlę pasirinkite
elementą ir ją paspausdami
patvirtinkite pasirinkimą.

HAP Music Transfer
Jei rodoma piktograma ,
įrenginys ir kompiuteris yra
sėkmingai prijungti prie tinklo.

Garsiakalbiai,
garsiakalbių kabeliai
(nepridedama)

Įjunkite įrenginio maitinimą ir nustatykite įrenginį pagal ekrane rodomas instrukcijas.

1 Įdiekite „HAP Music Transfer“ savo

2 Paleiskite „HAP Music Transfer“, tada perkelkite

Pasukdami
rankenėlę
pasirinkite
elementą ir ją
paspausdami
patvirtinkite
pasirinkimą.

Galite prijungti įrenginį prie tinklo naudodami belaidį arba laidinį LAN ryšį.

kompiuteryje.

muzikos failus į įrenginį.

Atidarykite pagrindinį meniu „Home“ ir atkurkite
muzikos failą.

Didelio turinio kiekio perkėlimas į įrenginį
Naudojant LAN kabelį perkeliama greičiau.
Pirmiausia prijunkite LAN kabelį, kaip parodyta dešinėje
esančiame paveikslėlyje, tada įjunkite įrenginį.

„HAP Music Transfer“ yra programinė įranga,
skirta garso failams perkelti iš kompiuterio
į įrenginį.

Didelio kiekio failų perkėlimas į įrenginį arba
jų apdorojimas įrenginyje gali užtrukti ilgiau.
Apdorojant duomenis rodoma .

Piktograma
rodoma, kai kopijuojami ir perkeliami
failai. Galite pradėti atkurti muziką naudodami
į įrenginį perkeltus ir užregistruotus failus.

Sujungę įrenginį ir garsiakalbius, įjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) į sieninį elektros lizdą.

Daugiau informacijos apie įrenginį ir kaip išnaudoti visas jo galimybes, rasite toliau
nurodytoje svetainėje:
Maršrutizatorius /
modemas

Apsilankykite nurodytoje svetainėje ir įveskite HAP-S1: www.sony.eu/support

http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/

