Funkce
Funkcie
Snadné přehrávání hudby na vašem počítači
Dokončením kroků 1 až 3 uvedených v tomto průvodci připojíte svůj počítač k zesilovači
s převodníkem USB DAC. Potom budete moci snadno poslouchat hudbu uloženou
na počítači.

Jednoduché prehrávanie hudby v počítači
Stačí podľa krokov 1 až 3 v tejto príručke pripojiť počítač k zosilňovaču USB DAC.
Potom môžete jednoducho začať prehrávať hudbu v počítači.

Přehrávání zvuku s vysokou kvalitou
Můžete přehrávat zvuk ve vysokém rozlišení, jako například formáty PCM 192 kHz/32 bitů
a DSD*. Soubory MP3 a jiné komprimované zvukové soubory jsou navíc přehrávány způsobem, který obnovuje vysokofrekvenční složky a přináší tak pocit prostorového zvuku.
*DSD lze přehrávat pouze na počítačích s operačním systémem Windows.

Prehrávanie zvuku s vysokou kvalitou
Prehrávať možno zvuk s vysokým rozlíšením, ako sú súbory vo formáte PCM 192 kHz/
32 bitov a DSD*. Disky MP3 a iné zdroje komprimovaného zvuku sa tiež prehrávajú
spôsobom, ktorým sa znova vytvára zvuk s vysokým rozsahom pre pocit priestrannosti.

Na níže uvedené webové stránce naleznete další informace
ohledně používání tohoto zařízení:
Ďalšie informácie o používaní jednotky nájdete na nasledujúcej
webovej lokalite:

Průvodce rychlým spuštěním
Stručná príručka

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

* Súbory DSD možno prehrávať iba v počítačoch s operačným systémom Windows.

Přehrávání hudby na vašem mobilním zařízení
Zesilovač s převodníkem USB DAC podporuje rovněž formáty zvukových souborů pro zařízení s operačním systémem Android a chytré telefony, jako například iPhone. Další informace o podporovaných zařízeních atd. naleznete v níže uvedeném Průvodci nápovědou.
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Prehrávanie hudby v mobilnom zariadení
Zosilňovač USB DAC podporuje aj formáty zvukových súborov pre zariadenia so
systémom Android a telefóny smartphone, ako je napríklad zariadenie iPhone. Podrobné
informácie o podporovaných zariadeniach a pod. nájdete v súbore Pomocníka nižšie.
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
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Připojte k jednotce reproduktory
Pripojenie jednotky k reproduktorom

2

Připojte jednotku k počítači
Pripojenie jednotky k počítaču

3

Nainstalujte do počítače příslušný ovladač
Inštalácia určeného ovládača v počítači

Spusťte na počítači přehrávání zvukových souborů
Prehrávanie zvukových súborov v počítači

Reproduktory (nejsou součástí dodávky)
Reproduktory (nie sú súčasťou dodávky)

Připojte napájecí kabel
do zdířky AC IN na zadním
panelu jednotky.
Zapojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) do konektora AC IN na
zadnom paneli jednotky.



1 Pomocí kabelu USB (součást dodávky) připojte
počítač ke konektoru USB (
panelu jednotky.

) na zadním

2 Zapněte počítač.
1 Pripojte počítač ku konektoru USB (

) na
zadnom paneli jednotky pomocou kábla USB
(je súčasťou dodávky).

Používáte-li doporučené
reproduktory SS-HA3 (nejsou
součástí dodávky), nastavte
přepínač EQUALIZER do
polohy TUNED FOR SS-HA3.
Prepínač EQUALIZER prepnite
na možnosť TUNED FOR SS-HA3,
ak používate odporúčané
reproduktory SS-HA3
(nie sú súčasťou dodávky).

Po propojení jednotky
a reproduktorů připojte
napájecí kabel do zásuvky
ve zdi.
Po pripojení jednotky
a reproduktorov pripojte
sieťovú šnúru (napájací kábel)
k nástennej elektrickej zásuvke
(sieťovej zásuvke).

2 Spustite počítač.

1 Stisknutím tlačítka  zapněte
jednotku.

1 Stlačením tlačidla  zapnite
jednotku.

INPUT SELECTOR

2 Nainstalujte do počítače příslušný ovladač.
Navštivte následující webovou stránku a zadejte UDA-1:
http://support.sony-europe.com/
Další informace o postupu při instalaci ovladače naleznete
na této webové stránce.

2 Nainštalujte v počítači určený ovládač.
Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu a zadajte
text UDA-1:
http://support.sony-europe.com/
Podrobné informácie o postupe inštalácie ovládača
nájdete na tejto webovej lokalite.

VOLUME

Opakovaným stisknutím tlačítka INPUT
SELECTOR vyberte vstup „USB REAR“.

Pomocí softwaru pro přehrávání hudby
spusťte přehrávání zvukového souboru.

Opakovaným stláčaním tlačidla INPUT
SELECTOR vyberte položku USB REAR.

Prehrávajte zvukový súbor pomocou
softvéru prehrávača zvuku.

Upravte hlasitost na jednotce.
Hlasitosť nastavte na jednotke.

Nabízíme vám rovněž námi doporučený software pro přehrávání hudby.
Pokud váš software pro přehrávání hudby nepodporuje zvuk ve vysokém rozlišení, vyzkoušejte náš doporučený software.
„Hi-Res Audio Player“: http://support.sony-europe.com/
Další informace naleznete v Průvodci nápovědou.
K dispozícii je aj nami odporúčaný softvér prehrávača zvuku.
Ak váš softvér prehrávača zvuku nepodporuje zvuk s vysokým rozlíšením, vyskúšajte nami odporúčaný softvér.
Hi-Res Audio Player: http://support.sony-europe.com/
Podrobné informácie nájdete v súbore Pomocníka.

Další informace o jednotce a o tom, jak využít všechny její možnosti na maximum, naleznete na níže uvedené
webové stránce:
Ďalšie informácie o jednotke a o tom, ako ju čo najlepšie využívať, nájdete na nižšie uvedenej webovej lokalite:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

