Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Následující text vysvětluje způsob použití tohoto reproduktoru. Vyberte téma z navigačního panelu.

Začínáme
Součásti a řídicí prvky
Součásti a řídicí prvky
Indikátory

Instalace reproduktoru
Zapojení reproduktoru do el. zásuvky
Nastavení zvuku, aby co nejlépe fungoval v místě reproduktoru (Kalibrace zvuku)

Poslech hudby přes připojení sítě Wi-Fi
Přehrávání hudby ze služby Amazon Music
Požadavek 1: Instalace aplikace „Sony | Music Center“ a připojení k síti Wi-Fi
Požadavek 2: Provedení úvodních nastavení systému Alexa pomocí aplikace „Sony | Music Center“
Přehrávání hudby pomocí aplikace Amazon Music
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Přehrávání hudby mluvením na vestavěné zařízení Alexa

Přehrávání hudby ze služby TIDAL
Instalace aplikace „Google Home“ a připojení k síti Wi-Fi
Přehrávání hudby pomocí aplikace TIDAL

Přehrávání hudby z jiných streamovacích služeb
Instalace aplikace „Google Home“ a připojení k síti Wi-Fi
Přehrávání hudby pomocí aplikací kompatibilních s jinými streamovacími službami

Využití hudby ze služby Spotify

Poslech hudby přes připojení BLUETOOTH®
Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH
Připojení s NFC-kompatibilním zařízením pomocí jednoho dotyku (NFC)
Párování s počítačem (Windows)
Párování s počítačem (Mac)
Poslech hudby z připojeného zařízení BLUETOOTH
Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Poslech zvuku z televizoru značky Sony přes připojení BLUETOOTH
Párování s televizorem
Poslech zvuku spárovaného televizoru

Poslech hudby přes připojení audiokabelem
Poslech zvuku ze zařízení připojeného audiokabelem
Připojení zařízení vybaveného konektorem výstupu s vysokým rozlišením pro využívání zdrojů zvuku s vysokým
rozlišením

Nastavování zvuku
Změny zvukových efektů
Nastavení zvuku, aby co nejlépe fungoval v místě reproduktoru (Kalibrace zvuku)
Nastavení úrovně výškového reproduktoru

Použití užitečných funkcí
Přehrání hudební ukázky 360 Reality Audio
Zapnutí/vypnutí zvuku systému
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Použití funkce Automatický pohotovostní režim
Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě
Kontrola síly signálu sítě Wi-Fi
Vypnutí signálů Wi-Fi a BLUETOOTH reproduktoru
Výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH (kodeku)
Obnovení výchozích nastavení reproduktoru (Inicializace)

Použití aplikace „Sony | Music Center“
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“
Instalace aplikace „Sony | Music Center“

Informace
O hlasové indikaci
Předběžná opatření
Ochrana autorských práv a ochranné známky
Poznámky k softwaru
O aktualizaci softwaru a kontrole verze
O poznámkách a upozornění k softwaru

Řešení problémů
Máte-li nějaký problém:
Napájecí zdroj
Reproduktor nelze zapnout
Napájení se náhle vypne
Bliká indikátor napájení (červený)

Zvuk
Připojení BLUETOOTH je neustále aktivní, ale reproduktor nevydává žádný zvuk nebo dochází k přerušení zvuku
Reproduktor nevydává žádný zvuk
Statická elektřina, šum nebo přerušení zvuku

Připojení sítě
Přes připojení Wi-Fi® se nelze připojit k síti
Přehrávání se přerušuje
3

BLUETOOTH
Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH
Spojení nelze sestavit pomocí funkce jednoho dotyku (NFC)
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Součásti a řídicí prvky

1. Indikátor odezvy
2. Tlačítko
3. Tlačítka

(Přehrát/pozastavit)
(Hlasitost -)/

(Hlasitost +)

4. Indikátor napájení
5. LED-indikátory vstupu
Indikátor

(Služba hudby)

Indikátor AUDIO IN
Indikátor

(BLUETOOTH)

6. Tlačítko

(Napájení)/

7. Tlačítko

(Vstup)

8. Tlačítko

PAIRING

(Sound Mode (Režim zvuku))/

CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku))

9. Značka N
10. Konektor AUDIO IN
11. Indikátor LINK
12. Konektor DC IN
13. Indikátor Sound Mode (Režim zvuku)
5

Příbuzné téma
Indikátory
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Indikátory
Indikátor napájení
Svítí (zelený)

Reproduktor je zapnutý.

Bliká (zelený)

Reproduktor je v procesu zapínání či přechodu do stavu Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.

Bliká rychle
(zelený)

Reproduktor právě aktualizuje software.
Když reproduktor stahuje softwarové aktualizace, spolu s tímto indikátorem bliká také indikátor
LINK (oranžový).

Svítí (oranžový)

Reproduktor je ve stavu Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.

Nesvítí

Reproduktor je vypnutý.

Bliká (červený)

Reproduktor zjistil chybu a přešel do ochranného režimu. Informace viz Bliká indikátor napájení
(červený).

Indikátor

(Služba hudby)

Svítí (bílý)

Je vybrán vstup sítě Wi-Fi.
Reproduktor je připojen ke službě hudby a přijímá vstup přes síť Wi-Fi.

Svítí (zelený)

Když je reproduktor propojen s vestavěným zařízením Alexa, přehrává zvuk ze zařízení Alexa.

Indikátor AUDIO IN
Svítí (bílý)

Je vybrán vstup audia.

Indikátor BLUETOOTH
Svítí (modrý)

Reproduktor je připojen k audiozařízení přes připojení BLUETOOTH.

Bliká (modrý)

Je vybrán vstup BLUETOOTH.

Bliká rychle (modrý)

Reproduktor je v režimu párování BLUETOOTH.

Indikátor odezvy
Bliká (zelený)
Zabliká rychle 3krát
(zelený)

Došlo k dotyku tlačítka
(Hlasitost +).

(Přehrát/pozastavit) nebo tlačítka

Došlo k maximalizaci či minimalizaci hlasitosti reproduktoru.
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(Hlasitost -)/

Indikátor Sound Mode (Režim zvuku)
Svítí
(azurový)
Svítí
(bílý)

Probíhá přehrávání hudby ve formátu 360 Reality Audio.
Funkce Immersive Audio Enhancement je zapnutá.
Informace o funkci Immersive Audio Enhancement viz Změny zvukových efektů.

Nesvítí

Funkce Immersive Audio Enhancement je vypnutá.

Blikne
jednou
(azurový)

Úroveň výškového reproduktoru je změněna ze stavu Nízká do stavu Vysoká obsluhou tlačítka (Sound
Mode (Režim zvuku))/
CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)) a tlačítka
(Přehrát/pozastavit)
na reproduktoru.

Zabliká
3krát
(azurový)

Úroveň výškového reproduktoru je změněna ze stavu Vysoká do stavu Střední obsluhou tlačítka
(Sound Mode (Režim zvuku))/
CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)) a tlačítka
(Přehrát/pozastavit) na reproduktoru.

Zabliká
5krát
(azurový)

Úroveň výškového reproduktoru je změněna ze stavu Střední do stavu Nízká obsluhou tlačítka (Sound
Mode (Režim zvuku))/
CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)) a tlačítka
(Přehrát/pozastavit)
na reproduktoru.

Indikátor LINK
Svítí (oranžový)

Instalace sítě Wi-Fi je dokončena a reproduktor je připojen k síti Wi-Fi.

Bliká (oranžový)

Reproduktor stahuje softwarové aktualizace.

Příbuzné téma
Součásti a řídicí prvky

4-748-669-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

8

Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Instalace reproduktoru
Při instalaci reproduktoru se řiďte následujícím postupem.
1

Při přenášení reproduktoru držte jeho dolní část oběma rukama a potom jej položte tam, kde ho budete
používat.
Položte reproduktor tak, aby bylo logo Sony (

) na přední straně.

Poznámka
Při instalaci reproduktoru se náhodně nedotkněte žádných tlačítek ani nevystavte jeho mřížku nějaké síle.
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Zapojení reproduktoru do el. zásuvky
1

Zapojte reproduktor do el. zásuvky.

1. Připojte napájecí kabel k dodanému napájecímu adaptéru.
2. Zapojte napájecí adaptér do konektoru DC IN na dolní straně reproduktoru.
3. Zapojte napájecí kabel do el. zásuvky.

2

Dotknutím se tlačítka

(Napájení)/

PAIRING zapněte reproduktor a držte se více než 1 m (

) od něj.

Rozsvítí se indikátor napájení (zelený).
Když reproduktor zapnete poprvé, spustí se automaticky kalibrace zvuku. Reproduktor vydává zvukové signály pro
seřízení řádného vyvážení zvuku v dané místnosti.

Vypnutí reproduktoru
Když je funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě vypnutá (výchozí nastavení):
Dotkněte se tlačítka
(Napájení)/
PAIRING.
Indikátor napájení zhasne.
Když je funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě zapnutá:
Dotkněte se tlačítka
(Napájení)/
PAIRING.
Rozsvítí se indikátor napájení (oranžový).
Tip

10

Chcete-li spustit kalibraci zvuku znovu, dotkněte se a podržte tlačítko
Calibration (Kalibrace zvuku)) déle než 2 sekundy.

(Sound Mode (Režim zvuku))/

Příbuzné téma
Nastavení zvuku, aby co nejlépe fungoval v místě reproduktoru (Kalibrace zvuku)
Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Nastavení zvuku, aby co nejlépe fungoval v místě reproduktoru (Kalibrace zvuku)
Kalibrace zvuku nastaví zvuk tak, aby co nejlépe fungoval pro přehrávání hudby v místě reproduktoru.
1

Dotkněte se a podržte tlačítko
zvuku)) déle než 2 sekundy.

(Sound Mode (Režim zvuku))/

CAL (Sound Calibration (Kalibrace

Poznámka
Během kalibrace zvuku zůstaňte alespoň 1 m od přední strany reproduktoru.

Tip
Když je reproduktor přemístěn, proveďte kalibraci zvuku znovu.
Účinnost kalibrace zvuku se může lišit v závislosti na okolním prostředí a přehrávané hudbě.

Příbuzné téma
Instalace reproduktoru
Zapojení reproduktoru do el. zásuvky
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Požadavek 1: Instalace aplikace „Sony | Music Center“ a připojení k síti Wi-Fi
Pro připojení reproduktoru k síti Wi-Fi slouží aplikace „Sony | Music Center“.
1

Stáhněte a nainstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ na smartphone/zařízení iPhone.
Informace viz Instalace aplikace „Sony | Music Center“.

2

Umístěte reproduktor co nejblíže ke směrovači Wi-Fi.

1. Sestavte bezdrátové připojení ze smartphonu/zařízení iPhone ke směrovači Wi-Fi.
2. Poznamenejte si název SSID a heslo (šifrovací klíč) připojeného směrovače Wi-Fi.
Některé směrovače Wi-Fi mají více názvů SSID.
Nezapomeňte si poznamenat název SSID, který jste použili pro sestavení bezdrátového připojení ze
smartphonu/zařízení iPhone.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače Wi-Fi.

3. Funkci BLUETOOTH na smartphonu/zařízení iPhone musíte zapnout předem.
3

Spusťte aplikaci [Music Center] klepnutím na ní ve smartphonu/zařízení iPhone.

4

V aplikaci „Sony | Music Center“ vyberte název reproduktoru.

5

Postupem podle pokynů na obrazovce aplikace „Sony | Music Center“ připojte reproduktor ke stejné síti
Wi-Fi, jako je smartphone/zařízení iPhone.

Poznámka
Informace o nastavení Wi-Fi viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače Wi-Fi.

13
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Požadavek 2: Provedení úvodních nastavení systému Alexa pomocí aplikace „Sony |
Music Center“
S aplikací „Sony | Music Center“ lze přehrávat hudbu ze služby Amazon Music nebo propojit reproduktor s vestavěným
zařízením Amazon Alexa.
1

Spusťte aplikaci [Music Center] klepnutím na ní ve smartphonu/zařízení iPhone.

2

Na obrazovce, kde jste vybrali název reproduktoru, vyberte položky [Settings (Nastavení)] - [Amazon Alexa]
- [Initial Setup (Úvodní nastavení)].

3

Postupem podle pokynů na obrazovce zadejte nastavení k obsluze reproduktoru pomocí zařízení Alexa.

Poznámka
Zařízení Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/regionech.
Před použitím aplikace „Sony | Music Center“ ověřte, že je sestaveno připojení k síti Wi-Fi.

Příbuzné téma
Požadavek 1: Instalace aplikace „Sony | Music Center“ a připojení k síti Wi-Fi
Instalace aplikace „Sony | Music Center“
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Přehrávání hudby pomocí aplikace Amazon Music
Obsluhou smartphonu/zařízení iPhone, na němž je nainstalována aplikace Amazon Music, můžete přehrávat hudbu ze
služby Amazon Music.
Zároveň můžete přehrávat hudbu kompatibilní s formátem 360 Reality Audio, která je na službě Amazon Music
dostupná.
Pro přehrávání hudby kompatibilní s formátem 360 Reality Audio musíte mít předplatné Amazon Music Unlimited.
Poznámka
Pro stažení aplikace a používání síťových služeb mohou být vyžadovány další registrace a platby za komunikační sazby a jiné
poplatky.

1

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Amazon Music na smartphone/zařízení iPhone.

2

Spusťte aplikaci Amazon Music a vyberte hudbu podle svého pro přehrávání.
Hudební skladby kompatibilní s formátem 360 Reality Audio jsou označeny ikonou [360].

3

Klepněte na ikonu

4

Vyberte svůj reproduktor jako cíl přehrávání hudby.

(Cast).

Klepněte na název reproduktoru označený ikonou Alexa Cast (
) nebo ikonou Cast (
).
Pokud jste zadali „Wireless Speaker“ pro název reproduktoru v úvodním nastavení systému Alexa, zobrazí se
položka [Wireless Speaker] v seznamu zařízení.

Poznámka

16

Aplikace „Sony | Music Center“ vám pomůže ověřit streamovací služby, které poskytují hudbu kompatibilní s formátem 360
Reality Audio. V aplikaci „Sony | Music Center“ vyberte reproduktor, a pak zvolte položky [Settings (Nastavení)] - [About 360
Reality Audio (O 360 Reality Audio)] - [Next (Další)].
Technické údaje a návrh aplikace se mohou bez upozornění změnit.

Příbuzné téma
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Přehrávání hudby mluvením na vestavěné zařízení Alexa
Mluvením na vestavěné zařízení Alexa lze streamovat hudbu do reproduktoru ze streamovací služby, která podporuje
zařízení Alexa.
1

Pro přehrávání hudby mluvte na vestavěné zařízení Alexa.
Informace o hlasových příkazech pro vestavěné zařízení Alexa viz aplikace „Sony | Music Center“.

Poznámka
Zařízení Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/regionech.
Pro použití funkcí hlasových příkazů je potřeba vestavěné zařízení Amazon Alexa (není součástí dodávky), jako je Amazon
Echo.
Pomocí vestavěného zařízení Alexa spolu s reproduktorem lze používat hlasové příkazy pro přehrávání, přechod na začátek
další/aktuální skladby či nastavení hlasitosti.
Na reproduktoru nejsou k dispozici všechny funkce zařízení Amazon Alexa.

Příbuzné téma
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Instalace aplikace „Google Home“ a připojení k síti Wi-Fi
Nainstalujte aplikaci „Google Home“ na smartphone/zařízení iPhone a připojte reproduktor k síti Wi-Fi.
Poznámka
Pro použití aplikace „Google Home“ musíte vytvořit účet Google a předem se k účtu přihlásit.
Pro stažení aplikace a používání síťových služeb mohou být vyžadovány další registrace a platby za komunikační sazby a jiné
poplatky.

1

Otevřete obchod Google Play nebo App Store na smartphonu/zařízení iPhone.

2

Nainstalujte aplikaci „Google Home“ na smartphone/zařízení iPhone.

3

Umístěte reproduktor co nejblíže ke směrovači Wi-Fi.

1. Sestavte bezdrátové připojení ze smartphonu/zařízení iPhone ke směrovači Wi-Fi.
2. Poznamenejte si název SSID a heslo (šifrovací klíč) připojeného směrovače Wi-Fi.
Některé směrovače Wi-Fi mají více názvů SSID.
Nezapomeňte si poznamenat název SSID, který jste použili pro sestavení bezdrátového připojení ze
smartphonu/zařízení iPhone.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače Wi-Fi.

3. Funkci BLUETOOTH na smartphonu/zařízení iPhone musíte zapnout předem.
4

Spusťte aplikaci „Google Home“ a postupem podle pokynů na obrazovce připojte reproduktor ke stejné síti
Wi-Fi, jako je smartphone/zařízení iPhone.

19

5

Postupem podle pokynů na obrazovce proveďte úvodní nastavení reproduktoru.
V závislosti na dané službě možná budete muset vytvořit účet předem.

Poznámka
Informace o nastavení Wi-Fi viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače Wi-Fi.
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Přehrávání hudby pomocí aplikace TIDAL
Obsluhou smartphonu/zařízení iPhone, na němž je nainstalována aplikace TIDAL, můžete přehrávat hudbu ze služby
TIDAL.
Zároveň můžete přehrávat hudbu kompatibilní s formátem 360 Reality Audio, která je na službě TIDAL dostupná.
Pro přehrávání hudby kompatibilní s formátem 360 Reality Audio musíte mít předplatné TIDAL HiFi.
Poznámka
Služba TIDAL nemusí být dostupná ve všech jazycích a zemích/regionech.
Pro stažení aplikace a používání síťových služeb mohou být vyžadovány další registrace a platby za komunikační sazby a jiné
poplatky.

1

Stáhněte a nainstalujte aplikaci TIDAL na smartphone/zařízení iPhone.

2

Spusťte aplikaci TIDAL a vyberte hudbu podle svého pro přehrávání.

3

Klepněte na ikonu

4

Vyberte svůj reproduktor jako cíl přehrávání hudby.

(Cast).

Klepněte na název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název zařízení, který jste zadali v úvodním nastavení systému
„Google Home“).
Když vyberete 2kanálový zvuk nebo hudbu kompatibilní s formátem 360 Reality Audio, zobrazí se položka
[360RAcast].

Poznámka
Aplikace „Sony | Music Center“ vám pomůže ověřit streamovací služby, které poskytují hudbu kompatibilní s formátem 360
Reality Audio. V aplikaci „Sony | Music Center“ vyberte reproduktor, a pak zvolte položky [Settings (Nastavení)] - [About 360
Reality Audio (O 360 Reality Audio)] - [Next (Další)].
Technické údaje a návrh aplikace se mohou bez upozornění změnit.

Příbuzné téma
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Instalace aplikace „Google Home“ a připojení k síti Wi-Fi
Nainstalujte aplikaci „Google Home“ na smartphone/zařízení iPhone a připojte reproduktor k síti Wi-Fi.
Poznámka
Pro použití aplikace „Google Home“ musíte vytvořit účet Google a předem se k účtu přihlásit.
Pro stažení aplikace a používání síťových služeb mohou být vyžadovány další registrace a platby za komunikační sazby a jiné
poplatky.

1

Otevřete obchod Google Play nebo App Store na smartphonu/zařízení iPhone.

2

Nainstalujte aplikaci „Google Home“ na smartphone/zařízení iPhone.

3

Umístěte reproduktor co nejblíže ke směrovači Wi-Fi.

1. Sestavte bezdrátové připojení ze smartphonu/zařízení iPhone ke směrovači Wi-Fi.
2. Poznamenejte si název SSID a heslo (šifrovací klíč) připojeného směrovače Wi-Fi.
Některé směrovače Wi-Fi mají více názvů SSID.
Nezapomeňte si poznamenat název SSID, který jste použili pro sestavení bezdrátového připojení ze
smartphonu/zařízení iPhone.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače Wi-Fi.

3. Funkci BLUETOOTH na smartphonu/zařízení iPhone musíte zapnout předem.
4

Spusťte aplikaci „Google Home“ a postupem podle pokynů na obrazovce připojte reproduktor ke stejné síti
Wi-Fi, jako je smartphone/zařízení iPhone.

22

5

Postupem podle pokynů na obrazovce proveďte úvodní nastavení reproduktoru.
V závislosti na dané službě možná budete muset vytvořit účet předem.

Poznámka
Informace o nastavení Wi-Fi viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače Wi-Fi.

4-748-669-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Přehrávání hudby pomocí aplikací kompatibilních s jinými streamovacími službami
Obsluhou smartphonu/zařízení iPhone, na němž je nainstalována aplikace kompatibilní se streamovací službou podle
vašeho výběru, můžete přehrávat 2kanálový zvuk nebo hudbu kompatibilní s formátem 360 Reality Audio.
V závislosti na streamovací službě musíte mít prémiové předplatné pro přehrávání hudby kompatibilní s formátem 360
Reality Audio.
Poznámka
Pro stažení aplikace a používání síťových služeb mohou být vyžadovány další registrace a platby za komunikační sazby a jiné
poplatky.

1

Stáhněte a nainstalujte aplikaci kompatibilní se streamovací službou podle svého výběru na
smartphone/zařízení iPhone.

2

Spusťte aplikaci, kterou jste stáhli v kroku

3

Klepněte na ikonu přenosu.

, a vyberte hudbu podle svého pro přehrávání.

Ikona přenosu se liší v závislosti na aplikaci.

4

Vyberte svůj reproduktor jako cíl přehrávání hudby.
Klepněte na název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název zařízení, který jste zadali v úvodním nastavení systému
„Google Home“).

Poznámka
Aplikace „Sony | Music Center“ vám pomůže ověřit streamovací služby, které poskytují hudbu kompatibilní s formátem 360
Reality Audio. V aplikaci „Sony | Music Center“ vyberte reproduktor, a pak zvolte položky [Settings (Nastavení)] - [About 360
Reality Audio (O 360 Reality Audio)] - [Next (Další)].
Technické údaje a návrh aplikace se mohou bez upozornění změnit.

Příbuzné téma
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“

4-748-669-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Využití hudby ze služby Spotify
Hudbu ze Spotify můžeš ovládat na dálku přes telefon, tablet nebo počítač.
Na stránce https://www.spotify.com/connect/ najdeš, jak na to.

4-748-669-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH
Při párování se dvěma či více zařízeními BLUETOOTH proveďte následující párovací postup pro každé zařízení.
Před obsluhou reproduktoru zajistěte provedení tohoto postupu:
Umístěte zařízení BLUETOOTH max. 1 m od reproduktoru.
Připojte reproduktor k el. zásuvce přes napájecí adaptér (součást dodávky).
Abyste předešli náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH, které
připojujete k reproduktoru, nebo na něm zastavte přehrávání.
V závislosti na párovaném zařízení BLUETOOTH může být hlasitost zařízení BLUETOOTH synchronizována
s hlasitostí reproduktoru, když po sestavení připojení BLUETOOTH začnete přehrávat hudbu.
Jako referenci si připravte návod k obsluze (součást dodávky zařízení BLUETOOTH).
1

Dotkněte se a podržte tlačítko

(Napájení)/

PAIRING reproduktoru déle než 2 sekundy.

Indikátor BLUETOOTH (modrý) bliká rychle a reproduktor přejde do režimu párování.

Tip
Pokud indikátor BLUETOOTH nebliká, mohl být již reproduktor k zařízení BLUETOOTH připojený. Jde-li o tento případ,
proveďte postup párování znovu, jakmile jste reproduktor vypnuli.

2

Pro zjištění reproduktoru proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.
Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte název reproduktoru ([SRSRA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi).
Dojde-li k výzvě pro zadání kódu* na zařízení BLUETOOTH, zadejte kód „0000“.
*

3

Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce zařízení BLUETOOTH.
Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, reproduktor zapípá a indikátor BLUETOOTH se přepne z blikání na
trvalé rozsvícení.
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Tip
Informace o provozování zařízení BLUETOOTH viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka
Opustí-li reproduktor režim párování BLUETOOTH před dokončením postupu a název reproduktoru již není uveden na obrazovce
zařízení BLUETOOTH, zopakujte postup od kroku
.
Jakmile je reproduktor se zařízením BLUETOOTH spárován, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
údaje o párování jsou vymazány kvůli opravě apod.;
na zařízení BLUETOOTH dojde k vymazání údajů o párování s reproduktorem;
reproduktor je zinicializován;
dojde k vymazání všech údajů o párování.
Přes připojení BLUETOOTH nedoporučujeme sledovat videa. U obrazu a zvuku dochází k mírnému posunu.
Tento reproduktor nepodporuje profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), který umožňuje handsfree
volání s mobilním telefonem BLUETOOTH.

Příbuzné téma
Poslech hudby z připojeného zařízení BLUETOOTH
Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

4-748-669-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Připojení s NFC-kompatibilním zařízením pomocí jednoho dotyku (NFC)
Dotknutím se zapnutého reproduktoru NFC-kompatibilním zařízením, jako je smartphone, zahájí tento reproduktor
párování a pak pokračuje k připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní smartphony
NFC-kompatibilní smartphony s nainstalovaným systémem Android™ 5.0 a novějším

Kompatibilní modely zařízení WALKMAN®
NFC-kompatibilní modely zařízení WALKMAN® *
*

I když je dané zařízení WALKMAN® kompatibilní s funkcí NFC, nemusí být schopno sestavit připojení BLUETOOTH s reproduktorem pomocí
jednoho dotyku. Informace o kompatibilních modelech viz návod k obsluze dodaný se zařízením WALKMAN® .

NFC
NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátký dosah mezi různými
zařízeními, jako jsou smartphony a tagy IC.
Díky funkci NFC lze datovou komunikaci – např. párování BLUETOOTH – snadno realizovat pouhým vzájemným
dotykem NFC-kompatibilních zařízení (tj. na symbolu značky N či místě určeném na každém zařízení).
Než začnete, proveďte následující postup.
Zastavte přehrávání na zařízení.
Snižte hlasitost zařízení i reproduktoru, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru. V závislosti
na zařízení bude jeho hlasitost synchronizována s reproduktorem.
Zrušte zámek obrazovky na zařízení.
1

Zapněte funkci NFC daného zařízení.

2

Dotkněte se symbolu značky N na reproduktoru symbolem značky N na zařízení a držte je u sebe, dokud
zařízení nezavibruje. (To může trvat několik sekund.)

3

Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce zařízení BLUETOOTH.
Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, reproduktor zapípá a indikátor BLUETOOTH se přepne z blikání na
trvalé rozsvícení.
28

Tip
Chcete-li připojení BLUETOOTH ukončit, znovu se dotkněte symbolem značky N na NFC-kompatibilním zařízení na symbol
značky N na reproduktoru.
Nedojde-li k sestavení připojení BLUETOOTH, zkuste následující akce:
držte NFC-kompatibilní zařízení v poloze dotyku na symbolu značky N na reproduktoru, dokud zařízení nezavibruje;
držte NFC-kompatibilní zařízení v poloze dotyku na symbolu značky N na reproduktoru a pohybujte zařízením pomalu okolo;
je-li NFC-kompatibilní zařízení v pouzdře, vyjměte jej.
Je-li reproduktor připojen k jinému zařízení přes připojení BLUETOOTH, dotykem NFC-kompatibilního zařízení na reproduktor
dojde k ukončení jiného připojení a k sestavení připojení BLUETOOTH k reproduktoru (přepnutí připojení jedním dotykem).

Příbuzné téma
Poslech hudby z připojeného zařízení BLUETOOTH
Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

4-748-669-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Párování s počítačem (Windows)
Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci
údajů.
Při prvním sestavování připojení BLUETOOTH se musí dané zařízení spárovat s reproduktorem. Stejný postup proveďte
pro spárování s dalšími zařízeními.

Podporované operační systémy
Windows 10, Windows 8.1

Než začnete, proveďte následující postup.
Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.
Připojte reproduktor k el. zásuvce přes napájecí adaptér (součást dodávky).
Abyste předešli náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, snižte hlasitost počítače a reproduktoru, které
vzájemně připojujete, nebo zastavte přehrávání.
Nastavte reproduktor počítače na „zap.“.
Je-li reproduktor počítače nastaven na
(ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.
Když je reproduktor počítače nastaven na „zap.“.

1

Připravte se k vyhledání reproduktoru na počítači.

Pro Windows 10
Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky vyberte položky [

(Action Center)] - [Connect].

Pro Windows 8.1
Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [Start] a pak klikněte na položku [Control Panel].
Po zobrazení možnosti [All Control Panel Items] vyberte položku [Devices and Printers].
Zobrazí-li se obrazovka [Control Panel] místo možnosti [All Control Panel Items], vyberte položku [Large icons] či
[Small icons] z nabídky [View by] v pravém horním rohu obrazovky.

30

2

Zapněte reproduktor dotknutím se tlačítka

(Napájení)/

PAIRING.

Rozsvítí se indikátor napájení (zelený).

3

Dotkněte se a podržte tlačítko

(Napájení)/

PAIRING reproduktoru déle než 2 sekundy.

Indikátor BLUETOOTH (modrý) bliká rychle a reproduktor přejde do režimu párování.

Tip
Pokud indikátor BLUETOOTH nebliká, mohl být již reproduktor k zařízení BLUETOOTH připojený. Jde-li o tento případ,
proveďte postup párování znovu, jakmile jste reproduktor vypnuli.

4

Vyhledejte reproduktor na počítači.

Pro Windows 10
1. V pravém dolním rohu obrazovky vyberte volbu [Connect] v položce Action Center.
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2. Vyberte název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi).

Nezobrazí-li se název reproduktoru na obrazovce, zopakujte postup od kroku
.
Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected
music]. Pokračujte krokem
.

Pro Windows 8.1
1. Klikněte na položku [Add a device].

2. Vyberte název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi) a pak klikněte na
položku [Next].

32

Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.
Nezobrazí-li se název reproduktoru, proveďte operaci znovu od kroku
*

.

Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

3. Když se zobrazí obrazovka pro instalaci ovladače, klikněte na položku [Close].
Počítač zahájí instalaci ovladače.

Během instalace se zobrazí značka „
“ v levé dolní části ikony reproduktoru. Když se značka „
instalace ovladače dokončena. Pokračujte krokem
.

5

“ skryje, je

Zaregistrujte reproduktor do počítače.

Pro Windows 10
Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected
music]. Pokračujte krokem
.

Pro Windows 8.1
1. Klepněte pravým tlačítkem na název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě WiFi) v položce [Devices], a pak vyberte položku [Sound settings] z nabídky, která se zobrazí.
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2. Ověřte název reproduktoru na obrazovce [Sound].
Je-li na ikoně reproduktoru značka zaškrtnutí (zelený), pokračujte krokem

.

Pokud na ikoně reproduktoru značka zaškrtnutí (zelený) není, pokračujte krokem

-3.

Nezobrazí-li se název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi),
klepněte pravým tlačítkem na položku [Sound], a vyberte položku [Show Disabled Devices] z nabídky, která
se zobrazí. Pak pokračujte krokem
-3.

3. Klikněte pravým tlačítkem na název reproduktoru a vyberte položku [Connect] z nabídky, která se zobrazí.
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Když se reproduktor připojí, zobrazí se značka zaškrtnutí na ikoně reproduktoru na obrazovce [Sound].
Pokračujte krokem
.

Nemůžete-li kliknout na možnost [Connect] pro reproduktor, vyberte možnost [Disable] pro položku [Default
Device], u níž je aktuálně značka zaškrtnutí (zelený).

6

Ověřte, že je připojení BLUETOOTH dokončeno.
Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, reproduktor zapípá a indikátor BLUETOOTH se přepne z blikání na
trvalé rozsvícení.
35

Tip
Výše popsaný postup slouží pouze pro orientaci. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače. Nicméně
nelze zaručit správnou funkci se všemi počítači. Na funkci s počítačem sestaveným uživatelem se navíc nevztahuje záruka.

Poznámka
Opustí-li reproduktor režim párování BLUETOOTH před dokončením postupu a název reproduktoru již není uveden na obrazovce
zařízení BLUETOOTH, zopakujte postup od kroku
.
Jakmile je reproduktor s počítačem spárován, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
údaje o párování jsou vymazány kvůli opravě apod.;
na počítači dojde k vymazání údajů o párování s reproduktorem;
reproduktor se zinicializuje;
dojde k vymazání všech údajů o párování.
Kód reproduktoru je „0000“. Je-li na počítači nastaven jiný kód než „0000“, nebude spárování s reproduktorem úspěšné.

Příbuzné téma
Poslech hudby z připojeného zařízení BLUETOOTH
Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

4-748-669-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Párování s počítačem (Mac)
Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci
údajů.
Při prvním sestavování připojení BLUETOOTH se musí dané zařízení spárovat s reproduktorem. Stejný postup proveďte
pro spárování s dalšími zařízeními.

Podporované operační systémy
macOS High Sierra (verze 10.13)

Než začnete, proveďte následující postup.
Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.
Připojte reproduktor k el. zásuvce přes napájecí adaptér (součást dodávky).
Abyste předešli náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, snižte hlasitost počítače a reproduktoru, které
vzájemně připojujete, nebo zastavte přehrávání.
Nastavte reproduktor počítače na „zap.“.
Je-li reproduktor počítače nastaven na
(ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.
Když je reproduktor počítače nastaven na „zap.“.

1

Zapněte reproduktor dotknutím se tlačítka

(Napájení)/

PAIRING.

Rozsvítí se indikátor napájení (zelený).

2

Dotkněte se a podržte tlačítko

(Napájení)/

PAIRING reproduktoru déle než 2 sekundy.

Indikátor BLUETOOTH (modrý) bliká rychle a reproduktor přejde do režimu párování.
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Tip
Pokud indikátor BLUETOOTH nebliká, mohl být již reproduktor k zařízení BLUETOOTH připojený. Jde-li o tento případ,
proveďte postup párování znovu, jakmile jste reproduktor vypnuli.

3

Vyhledejte reproduktor na počítači.

1. Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky vyberte položky [

(System Preferences)] - [Bluetooth].

2. Vyberte název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi) na obrazovce
Bluetooth, a pak klikněte na položku [Pair].

4

Ověřte, že je připojení BLUETOOTH dokončeno.
Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, reproduktor zapípá a indikátor BLUETOOTH se přepne z blikání na
trvalé rozsvícení.
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5

Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte název reproduktoru ([SRSRA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi) z položky [Output Device].
Na počítači můžete využívat přehrávání hudby apod.

Tip
Výše popsaný postup slouží pouze pro orientaci. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače.

Poznámka
Opustí-li reproduktor režim párování BLUETOOTH před dokončením postupu a název reproduktoru již není uveden na obrazovce
zařízení BLUETOOTH, zopakujte postup od kroku
.
Jakmile je reproduktor s počítačem spárován, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
údaje o párování jsou vymazány kvůli opravě apod.;
na počítači dojde k vymazání údajů o párování s reproduktorem;
reproduktor se zinicializuje;
dojde k vymazání všech údajů o párování.
Kód reproduktoru je „0000“. Je-li na počítači nastaven jiný kód než „0000“, nebude spárování s reproduktorem úspěšné.

Příbuzné téma
Poslech hudby z připojeného zařízení BLUETOOTH
Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)
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SRS-RA5000

Poslech hudby z připojeného zařízení BLUETOOTH
Podporuje-li zařízení BLUETOOTH následující profily BLUETOOTH, lze na něm poslouchat hudbu a ovládat jej pomocí
reproduktoru přes připojení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Umožňuje bezdrátově využívat obsah s vysoce kvalitním zvukem.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Umožňuje nastavit hlasitost a ovládat přehrávání, pozastavení nebo skok na začátek další/aktuální skladby.
Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení
BLUETOOTH.
Poznámka
Aby nedošlo k náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, musíte předem zajistit nastavení hlasitosti na zařízení
BLUETOOTH i reproduktoru na přiměřenou úroveň.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být nastavení hlasitosti reproduktoru na zařízení BLUETOOTH možné, je-li na něm
zastaveno/pozastaveno přehrávání.
Tento reproduktor nepodporuje profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), který umožňuje handsfree
volání s mobilním telefonem BLUETOOTH.

1

Sestavení připojení BLUETOOTH k reproduktoru ověřte na zařízení BLUETOOTH.

2

Na zařízení BLUETOOTH začněte přehrávat hudbu.

3

Hlasitost nastavte dotknutím se tlačítek
zařízení BLUETOOTH.

(Hlasitost -)/

(Hlasitost +) na reproduktoru či obsluhou

Když se dotknete tlačítek
(Hlasitost -)/
(Hlasitost +) na reproduktoru nebo nastavíte hlasitost na zařízení
BLUETOOTH, zabliká indikátor odezvy jednou či 3krát.
V závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH nemusí indikátor odezvy na reproduktoru zablikat, ani když
pomocí zařízení BLUETOOTH nastavíte hlasitost.

Při přehrávání lze pomocí tlačítka

(Přehrát/pozastavit) reproduktoru provádět následující operace.

Pozastavení

40

Dotknutím se tlačítka
pozastavení zrušíte.

(Přehrát/pozastavit) při přehrávání jej pozastavíte. Jeho dalším dotknutím se

Skok na začátek další skladby
Dotkněte se dvakrát rychle tlačítka

(Přehrát/pozastavit) při přehrávání.

Skok na začátek aktuální či předchozí skladby*
Dotkněte 3krát rychle tlačítka
(Přehrát/pozastavit) při přehrávání.
*

Reproduktor reaguje jinak v závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH.

Poznámka
Při špatných podmínkách komunikace může zařízení BLUETOOTH, nesprávně reagovat na obsluhu na reproduktoru.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení výstupu zvuku na připojeném
zařízení.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo
přerušení zvuku.
Přes připojení BLUETOOTH nedoporučujeme sledovat videa. U obrazu a zvuku dochází k mírnému posunu.

Příbuzné téma
Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH
Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)
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SRS-RA5000

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)
Po skončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončete připojení BLUETOOTH provedením jedné
z následujících operací.
Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.
Vypněte zařízení BLUETOOTH.
Vypněte reproduktor.
Dotkněte se NFC-kompatibilním zařízením symbolu se značkou N na reproduktoru znovu (pokud zařízení disponuje
funkcí NFC).
Tip
Po skončení přehrávání hudby se může připojení BLUETOOTH ukončit automaticky v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

Příbuzné téma
Zapojení reproduktoru do el. zásuvky
Připojení s NFC-kompatibilním zařízením pomocí jednoho dotyku (NFC)
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Párování s televizorem
Když je reproduktor bezdrátově připojen k televizoru značky Sony* s funkcí BLUETOOTH, je možné poslouchat zvuk
televizoru či k němu připojeného zařízení.
*

Televizor musí být kompatibilní s profilem A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilu BLUETOOTH.

: Televizor
: Přehrávač disků Blu-ray Disc, přijímač kabelové televize, satelitní přijímač atd.
: Reproduktor
Pro bezdrátové připojení reproduktoru k televizoru musíte provést párování reproduktoru a televizoru pomocí funkce
BLUETOOTH. Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově propojit, je předtím nezbytný proces párování pro
vzájemnou registraci údajů.
1

Zapněte televizor.

2

Zapněte reproduktor.

3

Dotkněte se a podržte tlačítko

(Napájení)/

PAIRING reproduktoru déle než 2 sekundy.

Indikátor BLUETOOTH (modrý) bliká rychle a reproduktor přejde do režimu párování.

Tip
Pokud indikátor BLUETOOTH nebliká, mohl být již reproduktor k zařízení BLUETOOTH připojený. Jde-li o tento případ,
proveďte postup párování znovu, jakmile jste reproduktor vypnuli.
43

Zůstane-li na obrazovce televizoru zpráva, která uvádí probíhající pokus o sestavení spojení BLUETOOTH, vypněte
reproduktor a pak proveďte postup párování na reproduktoru znovu.

4

Na televizoru vyhledejte reproduktor provedením postupu párování.
Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam vyhledaných zařízení BLUETOOTH.
Metoda obsluhy pro spárování zařízení BLUETOOTH s televizorem viz návod k obsluze televizoru.

5

Ze seznamu zařízení na obrazovce televizoru vyberte název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste
zadali při instalaci sítě Wi-Fi) pro spárování televizoru spolu s reproduktorem.

6

Ověřte, že na reproduktoru svítí indikátor BLUETOOTH (modrý).

Tip
Po spárování reproduktoru a televizoru dojde k automatickému zapnutí funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.
Když je propojení BLUETOOTH odpojeno na obrazovce nastavení BLUETOOTH na televizoru, reproduktor se automaticky
vypne a přejde do stavu Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.

Příbuzné téma
Poslech zvuku spárovaného televizoru
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Poslech zvuku spárovaného televizoru
Při bezdrátovém připojení televizoru k reproduktoru lze dálkovým ovladačem televizoru reproduktor zapnout/vypnout,
nastavit hlasitost či ztlumit zvuk.
1

Zapněte televizor pomocí jeho dálkového ovladače.
Propojením s napájením televizoru se reproduktor zapne a generuje televizní zvuk.

2

Vyberte program nebo vstup zařízení dálkovým ovladačem televizoru.
Reproduktor generuje zvuk k obrazu zobrazenému na televizní obrazovce.

3

Nastavte hlasitost reproduktoru dálkovým ovladačem televizoru.
Stisknutím tlačítka ztlumení zvuku na dálkovém ovladači televizoru dojde k dočasnému ztlumení zvuku.

Tip
Při vypnutí televizoru dojde propojením s napájením televizoru také k vypnutí reproduktoru.

Příbuzné téma
Párování s televizorem
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Poslech zvuku ze zařízení připojeného audiokabelem
Z televizoru nebo přenosného audiozařízení připojeného k reproduktoru audiokabelem lze poslouchat zvuk.
1

Připojte zařízení ke konektoru AUDIO IN na reproduktoru pomocí audiokabelu.

: Reproduktor
: Analogový vstup
: Analogový audiokabel (není součástí dodávky)
: Televizor
: Analogový audiovýstup
: Smartphone, WALKMAN®, jiná audiozařízení atd.
Poznámka
Slouží-li konektor sluchátek na televizoru také jako konektor audiovýstupu, ověřte jeho nastavení audiovýstupu. Informace
viz návod k obsluze televizoru.

2

Vyberte audiovstup opakovaným dotykem na tlačítko

(Vstup).

Rozsvítí se indikátor AUDIO IN (bílý).

3

Nastavte hlasitost.
Hlasitost nastavíte dotykem na tlačítko

(Hlasitost -)/
46

(Hlasitost +) na reproduktoru.
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Připojení zařízení vybaveného konektorem výstupu s vysokým rozlišením pro
využívání zdrojů zvuku s vysokým rozlišením
Zařízení, které podporuje výstup zvuku s vysokým rozlišením, lze připojit k reproduktoru audiokabelem a poslouchat
z něj zdroje hudby s vysokým rozlišením.
1

Vypněte funkci Immersive Audio Enhancement na reproduktoru.
Informace viz Změny zvukových efektů.

2

Propojte konektor AUDIO IN na reproduktoru s kompatibilním konektorem výstupu zvuku s vysokým
rozlišením na zařízení pomocí audiokabelu.

: Reproduktor
: Analogový vstup
: Analogový audiokabel (není součástí dodávky)
: Výstup zvuku s vysokým rozlišením
: Zařízení vybavené konektorem výstupu s vysokým rozlišením

3

Přehrávejte zdroj hudby s vysokým rozlišením na připojeném zařízení.

4

Nastavte hlasitost.
Hlasitost nastavíte dotykem na tlačítko

(Hlasitost -)/

(Hlasitost +) na reproduktoru.
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Změny zvukových efektů
Když je funkce Immersive Audio Enhancement zapnutá, lze poslouchat hudbu typického 2kanálového přehrávání
v trojrozměrném zvukovém poli.
Funkce Immersive Audio Enhancement je zapnutá jako výchozí nastavení.
1

Dotkněte se tlačítka

(Sound Mode (Režim zvuku))/

CAL (Sound Calibration (Kalibrace zvuku)).

Když je funkce Immersive Audio Enhancement vypnuta, indikátor Sound Mode (Režim zvuku) zhasne.
Když je funkce Immersive Audio Enhancement zapnuta, indikátor Sound Mode (Režim zvuku) (bílý) se rozsvítí.

Tip
Pro zapnutí/vypnutí funkce Immersive Audio Enhancement lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.
Když probíhá přehrávání hudby 360 Reality Audio, funkce Immersive Audio Enhancement není funkční.
Před přehráváním zdroje zvuku s vysokým rozlišením vypněte funkci Immersive Audio Enhancement.

Příbuzné téma
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“
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Nastavení zvuku, aby co nejlépe fungoval v místě reproduktoru (Kalibrace zvuku)
Kalibrace zvuku nastaví zvuk tak, aby co nejlépe fungoval pro přehrávání hudby v místě reproduktoru.
1

Dotkněte se a podržte tlačítko
zvuku)) déle než 2 sekundy.

(Sound Mode (Režim zvuku))/

CAL (Sound Calibration (Kalibrace

Poznámka
Během kalibrace zvuku zůstaňte alespoň 1 m od přední strany reproduktoru.

Tip
Když je reproduktor přemístěn, proveďte kalibraci zvuku znovu.
Účinnost kalibrace zvuku se může lišit v závislosti na okolním prostředí a přehrávané hudbě.

Příbuzné téma
Instalace reproduktoru
Zapojení reproduktoru do el. zásuvky
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Nastavení úrovně výškového reproduktoru
Nastavte úroveň výškového reproduktoru.
Intenzitu výškových zvukových efektů lze měnit v daném pořadí (Vysoká - Střední - Nízká) v závislosti na výšce stropu
v místě reproduktoru.
Úroveň výškového reproduktoru je nastavena na „Střední“ jako výchozí nastavení.
1

Dotkněte se a podržte současně tlačítko (Sound Mode (Režim zvuku))/
(Kalibrace zvuku)) a tlačítko
(Přehrát/pozastavit) déle než 4 sekundy.

CAL (Sound Calibration

Když je úroveň výškového reproduktoru změněna na „Vysoká“, indikátor Sound Mode (Režim zvuku) (azurový)
blikne jednou.
Když je úroveň výškového reproduktoru změněna na „Střední“, indikátor Sound Mode (Režim zvuku) (azurový)
zabliká 3krát.
Když je úroveň výškového reproduktoru změněna na „Nízká“, indikátor Sound Mode (Režim zvuku) (azurový)
zabliká 5krát.

Tip
Pro nastavení úrovně výškového reproduktoru lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.

Příbuzné téma
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“
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Přehrání hudební ukázky 360 Reality Audio
Reproduktor dokáže přehrávat hudbu 360 Reality Audio.
Formát 360 Reality Audio vytváří tak přesvědčivý prostorový vjem hudby, až prakticky věříte, že jste se ocitli na živém
koncertu interpreta. Tak si můžete vychutnat zvuk v celém prostoru 360 stupňů.
Další informace viz https://www.sony.net/360RA/.
1

Stiskněte a podržte tlačítko

(Přehrát/pozastavit) déle než 2 sekundy.

Dojde k přehrání hudební ukázky 360 Reality Audio.
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Zapnutí/vypnutí zvuku systému
Zvuk systému, který je slyšet při každém použití některého z tlačítek na reproduktoru, lze zapnout/vypnout.
Pro zapnutí/vypnutí zvuku systému se dotkněte a podržte tlačítko (Sound Mode (Režim zvuku)) a tlačítko
(Hlasitost -) déle než 4 sekundy.

Tip
Pro zapnutí/vypnutí zvuku systému lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.

Příbuzné téma
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“
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Použití funkce Automatický pohotovostní režim
Při zapnuté funkci Automatický pohotovostní režim se reproduktor za 15 minut vypne automaticky v případě, že je
ponechán bez obsluhy nebo zůstane nenastaveno přehrávání zvuku.
Funkce Automatický pohotovostní režim je zapnutá jako výchozí nastavení.
1

Dotkněte se a podržte současně tlačítko

(Vstup) a tlačítko

(Hlasitost +) déle než 4 sekundy.

Když je funkce Automatický pohotovostní režim vypnuta, indikátor napájení (zelený) zabliká 3krát.
Když je funkce Automatický pohotovostní režim zapnuta, indikátor napájení (zelený) zabliká dvakrát.

Tip
Pro zapnutí/vypnutí funkce Automatický pohotovostní režim lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.
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Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě
Je-li zapnutá funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě, zapne se reproduktor v případě, že dojde k obsluze zařízení
BLUETOOTH nebo síťového zařízení. Dojde ke zkrácení doby spuštění a reproduktor se tak zprovozní dříve, než při
normálním spuštění.
1

Zapněte reproduktor.
Rozsvítí se indikátor napájení (zelený).

2

Dotkněte se a podržte současně tlačítko
zvuku)) déle než 4 sekundy.

(Napájení)/

PAIRING a tlačítko

(Sound Mode (Režim

Když je zapnutá funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě, rozsvítí se indikátor napájení (oranžový) a
reproduktor se automaticky vypne.

Provedete-li obsluhu síťového zařízení či zařízení BLUETOOTH pro připojení k reproduktoru, reproduktor se
automaticky zapne a spojení se sestaví.

Vypnutí funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě
Dotkněte se a podržte současně tlačítko
(Napájení)/
PAIRING a tlačítko
4 sekundy. Funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě se vypne.

(Sound Mode (Režim zvuku)) déle než

Tip
Když je zapnutá funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě reproduktoru, zůstane indikátor napájení (oranžový) svítit a
reproduktor se vypne.
Pro zapnutí/vypnutí funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.

Příbuzné téma
Indikátory
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“
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Kontrola síly signálu sítě Wi-Fi
Sílu signálu (citlivost příjmu) ukazuje indikátor reproduktoru pomocí stavu jeho rozsvícení, když je reproduktor připojen
k síti Wi-Fi a je zapnutý.
1

Zatímco je reproduktor připojen k síti Wi-Fi (indikátor LINK (oranžový) svítí), zapněte reproduktor a pak se
současně dotkněte a podržte tlačítko
(Vstup) a tlačítko
(Hlasitost -) déle než 4 sekundy.

Na reproduktoru se rozsvítí indikátory (
(Služba hudby), AUDIO IN, BLUETOOTH, Sound Mode (Režim zvuku)).
Počet rozsvícených indikátorů ukazuje sílu signálu.
Dojde-li k dotyku na jakékoli tlačítko, indikace síly signálu se zruší.

Když nesvítí žádný indikátor, je signál nejslabší. Když svítí čtyři indikátory, je signál nejsilnější.

56

Příjem silnějšího signálu
Zkuste následující akce:
změňte orientaci/umístění.
vypněte ostatní bezdrátová zařízení.
Pak dotykem na jakékoli tlačítko zrušte indikaci síly signálu Wi-Fi a zopakujte postupy od kroku
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Vypnutí signálů Wi-Fi a BLUETOOTH reproduktoru
Před použitím reproduktoru venku ověřte, že jsou vypnuté funkce Wi-Fi a BLUETOOTH.
1

Při zapnutém reproduktoru se dotkněte a podržte současně tlačítko
(Hlasitost +) déle než 4 sekundy.

(Přehrát/pozastavit) a tlačítko

Při každém dotknutí se a podržení tlačítka
(Přehrát/pozastavit) a tlačítka
(Hlasitost +) dojde k zapnutí
nebo vypnutí funkcí Wi-Fi a BLUETOOTH.
Když dojde k zapnutí funkcí, indikátor BLUETOOTH (modrý) a indikátor
(Služba hudby) (bílý) zabliká dvakrát.
Když dojde k vypnutí funkcí, indikátor BLUETOOTH (modrý) a indikátor
(Služba hudby) (bílý) zabliká rychle
10krát.
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Výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH (kodeku)
Pro výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH jsou k dispozici režimy „Priorita kvality zvuku“ a „Priorita
stabilního připojení“. „Priorita kvality zvuku“ umožňuje přehrávat nejen pomocí nastavení SBC, ale také AAC, takže lze
přes BLUETOOTH využívat vysoce kvalitní zvuk. „Priorita stabilního připojení“ poskytuje stabilnější streaming zvuku
BLUETOOTH. Výchozí nastavení je „Priorita kvality zvuku“.
Kvalitu zvuku lze měnit, když je reproduktor ve stavu Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.

Kvalita přehrávání
Priorita kvality zvuku (výchozí nastavení): Optimální kodek je vybrán z možností AAC a SBC automaticky.
Priorita stabilního připojení: Je vybrán kodek SBC.
1

Ověřte, že je reproduktor zapnutý, a pak jej uveďte do stavu Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.
Informace viz Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.

2

Dotkněte se a podržte současně tlačítko
sekundy.

(Vstup) a tlačítko

(Sound Mode (Režim zvuku)) déle než 4

Když je nastavení změněno na režim „Priorita kvality zvuku“, zabliká indikátor BLUETOOTH (modrý) 3krát.
Když je nastavení změněno na režim „Priorita stabilního připojení“, zabliká indikátor BLUETOOTH (modrý) dvakrát.

Dojde k přepnutí kvality přehrávání a reproduktor se zapne.

Poznámka
V závislosti na nastavení zařízení BLUETOOTH a okolních podmínkách může v režimu „Priorita kvality zvuku“ dojít k nestabilní
komunikaci.
Když se změní nastavení kvality přehrávání pomocí aplikace „Sony | Music Center“ při zapnutém reproduktoru, dojde k ukončení
připojení BLUETOOTH. V takovém případě znovu připojte zařízení BLUETOOTH ručně. Po opětovném připojení se přepne
kvalita přehrávání.
Pro změnu nastavení kvality přehrávání, jako je SBC či AAC, může být potřeba upravit nastavení připojeného zařízení. Informace
viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.

Tip
Kvalitu přehrávání lze přepnout pomocí aplikace „Sony | Music Center“. Pro její přepnutí vyberte položky [Settings (Nastavení)] [Other Settings (Další nastavení)] - [Bluetooth Codec (Kodek Bluetooth)]. Při nastavení pomocí aplikace „Sony | Music Center“ se
„Priorita kvality zvuku“ zobrazí jako [Auto (Autom.)] a „Priorita stabilního připojení“ se zobrazí jako [SBC].
59

Příbuzné téma
Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“
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Obnovení výchozích nastavení reproduktoru (Inicializace)
Při zapnutém reproduktoru stiskněte a podržte současně tlačítko
(Přehrát/pozastavit) a tlačítko
(Hlasitost -)
déle než 4 sekundy. Když reproduktor tento pokyn přijme, rozsvítí se ve stejné době indikátory BLUETOOTH,
(Služba hudby) a AUDIO IN. Tyto tři indikátory po určité době zhasnou, což indikuje dokončení procesu inicializace, a
pak se reproduktor restartuje.
Když je reproduktor zinicializován, odstraní se údaje o párování i síťová nastavení všech zařízení BLUETOOTH a dojde
k obnovení všech nastavení reproduktoru na výchozí tovární hodnoty.
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Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“
„Sony | Music Center“ je aplikace pro ovládání audiozařízení Sony, která jsou kompatibilní s aplikací „Sony | Music
Center“, pomocí smartphonu/zařízení iPhone.
Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz následující adresa URL:
https://www.sony.net/smcqa/

Operace, které lze provádět na reproduktoru pomocí aplikace „Sony | Music Center“
Kontrola služeb podporovaných formátem 360 Reality Audio
Propojování s vestavěnými zařízeními Amazon Alexa
Kalibrace zvuku
Nastavení úrovně výškového reproduktoru
Změny nastavení zvuku a úpravy ekvalizéru
Zapnutí/vypnutí funkce Immersive Audio Enhancement
Zapnutí/vypnutí zvuku systému
Nastavení hlasitosti
Poznámka
To, co lze ovládat pomocí aplikace „Sony | Music Center“, závisí na připojeném zařízení.
Nezapomínejte, že „Sony | Music Center“ a „Music Center for PC“ jsou dvě různé aplikace.
Technické údaje a návrh aplikace se mohou bez upozornění změnit.

Příbuzné téma
Instalace aplikace „Sony | Music Center“
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Instalace aplikace „Sony | Music Center“
Nainstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ na smartphone, zařízení iPhone atd. z obchodu Google Play nebo App Store.
1

Stáhněte aplikaci „Sony | Music Center“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji.

2

Po dokončení instalace spusťte aplikaci „Sony | Music Center“.

Poznámka
Zajistěte používání nejnovější verze aplikace „Sony | Music Center“.
Nelze-li propojit reproduktor a smartphon/zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH, nebo vyskytne-li se nějaký problém, jako
je absence zvuku na výstupu, odinstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ a zkuste je propojit přes připojení BLUETOOTH znovu.
Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz obchod Google Play nebo App Store.
Stahování aplikace může podléhat komunikačním poplatkům v závislosti na vaší smlouvě.

Příbuzné téma
Co lze provádět pomocí aplikace „Sony | Music Center“

4-748-669-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

63

Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

O hlasové indikaci
V závislosti na stavu reproduktoru má hlasová indikace následující výstup z reproduktoru.

Funkce BLUETOOTH
„Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth)

Funkce Kalibrace zvuku
„Sound calibration start 3, 2, 1,“ (Kalibrace zvuku bude spuštěna 3, 2, 1,)
„Sound calibration complete“ (Kalibrace zvuku dokončena)
„Sound calibration canceled“ (Kalibrace zvuku zrušena)
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Předběžná opatření
Bezpečnost
Dostane-li se do výrobku jakýkoli pevný předmět či kapalina, odpojte jej od sítě a před dalším použitím jej nechte
zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.

Zdroje el. energie
Před provozováním výrobku zkontrolujte, je-li jeho jmenovité napětí stejné jako napětí místní elektrické sítě.
Jmenovité napětí je uvedeno na typovém štítku na spodní straně výrobku.
Výrobek není odpojen od napájecího zdroje (elektrické sítě), dokud je připojen k elektrické zásuvce, a to i v případě,
že je výrobek vypnutý.
Nebudete-li tento výrobek delší dobu používat, nezapomeňte jej odpojit od elektrické zásuvky. Při odpojení
napájecího kabelu uchopte zástrčku; nikdy netahejte za kabel.

Umístění
Výrobek nepokládejte do šikmé polohy.
Umístěte výrobek na místo s dostatečným větráním, aby se zabránilo hromadění tepla a prodloužila se jeho
životnost.
Výrobek neumisťujte blízko zdrojů tepla ani na místa vystavená přímému slunečnímu světlu, nadměrnému prachu či
mechanickým otřesům.
Na horní část výrobku nepokládejte žádné předměty, které by mohly způsobit závady.
Při položení výrobku na povrchy se speciálním ošetřením (jako je vosk, olej, leštidlo atd.) musíte dbát zvýšené
opatrnosti, protože může dojít ke znečištění či zbarvení povrchu.

Provoz
Před připojením jiného zařízení nezapomeňte tento výrobek vypnout a odpojit z elektrické zásuvky.

Čištění
Tento výrobek čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným jemným roztokem detergentu. Nepoužívejte žádné typy
abrazivních houbiček, čisticí písek ani rozpouštědla, jako je ředidlo, benzín či alkohol.
Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

4-748-669-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

65

Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Ochrana autorských práv a ochranné známky
Apple, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších
státech. App Store je služební známka spolecnosti Apple Inc.
Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple
označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost
Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto
zařízením.
N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich
použití společností Sony Corporation je licencováno.
Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® jsou registrovanými ochrannými známkami sdružení Wi-Fi Alliance®.
Wi-Fi CERTIFIED™ je ochranna znamka organizace Wi-Fi Alliance®.
Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance®.
Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in a další příbuzné značky a loga jsou ochranné
známky společnosti Google LLC.
Spotify Software podléhá licencím třetích stran uvedeným zde:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify a loga Spotify jsou ochranné známky skupiny Spotify Group.*
*

Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na zemi a regionu.

Amazon, Alexa, Amazon Music a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc.
nebo jejích poboček.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.
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O aktualizaci softwaru a kontrole verze
Kdykoli je on-line k dispozici nejnovější verze softwaru reproduktoru, lze jej aktualizovat podle popisu níže. Aktualizace
softwaru nevyžaduje žádnou obsluhu uživatele.

Způsob kontroly verze
Verzi softwaru reproduktoru lze zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Music Center“.
Na obrazovce aplikace „Sony | Music Center“ vyberte název reproduktoru a pak se dotkněte položek [Settings
(Nastavení)] - [System (Systém)] - [[SRS-RA5000] Version (Verze)].
Tip
Verzi softwaru reproduktoru lze také zkontrolovat pomocí aplikace „Google Home“. Vyberte název reproduktoru, otevřete
obrazovku nastavení a pak zkontrolujte verzi softwaru.

Příprava na aktualizaci
Aktualizace softwaru je možná, když se reproduktor nachází v následujících stavech.

1. Reproduktor je připojen k internetu přes síť Wi-Fi.
2. Reproduktor je zapojen do el. zásuvky přes dodaný napájecí adaptér.

O automatické aktualizaci softwaru
K automatické aktualizaci softwaru dojde, když není reproduktor používán, jako je o půlnoci nebo během zapnuté funkce
Pohotovostní režim BLUETOOTH/sítě.
Poznámka
Stav aktualizace softwaru lze ověřit pomocí indikátoru napájení a indikátoru LINK.

Příbuzné téma
Indikátory
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O poznámkách a upozornění k softwaru
Poznámky týkající se licence
Tento výrobek obsahuje software, který společnost Sony využívá v rámci licenční dohody s vlastníkem jeho autorských
práv. Na základě požadavku vlastníka autorských práv k softwaru jsme povinni zveřejnit obsah této dohody.
Otevřete prosím následující URL adresu a přečtěte si obsah licence.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

Upozornění k softwaru podléhajícímu GNU GPL/LGPL
Tento výrobek obsahuje software, který podléhá následující licenci GNU General Public License (dále označené pouze
jako „GPL“) či GNU Lesser General Public License (dále označené pouze jako „LGPL“). Ty stanovují, že zákazníci mají
právo získat, měnit a šířit zdrojový kód dotyčného softwaru v souladu s podmínkami poskytnuté licence GPL či LGPL.
Zdrojový kód výše uvedeného softwaru je dostupný na internetu.
Pro jeho stažení otevřete prosím následující URL adresu a poté vyberte název modelu „SRS-RA5000“.
Adresa URL:http://oss.sony.net/Products/Linux/
Vezměte prosím na vědomí, že společnost Sony nemůže odpovědět na žádné žádosti ani zodpovědět žádné dotazy
týkající se obsahu zdrojového kódu.

Prohlášení ohledně služeb nabízených třetími stranami
Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění.
Společnost Sony nenese za takovéto situace žádnou odpovědnost.
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Máte-li nějaký problém:
Než požádáte o opravu, proveďte následující postup.
Najděte symptomy problému v tomto dokumentu Uživatelská příručka a zkuste všechny uvedené nápravné akce.
Odpojte napájecí kabel z el zásuvky a pak ho do ní opět zapojte.
Zinicializujte bezdrátový reproduktor.
Tím se vymažou všechna nastavení – včetně nastavení hlasitosti – a odstraní údaje o párování.
Navštivte naši úvodní stránku zákaznické podpory.
Není-li nic z výše uvedeného úspěšné, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma
Zapojení reproduktoru do el. zásuvky
Obnovení výchozích nastavení reproduktoru (Inicializace)
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Reproduktor nelze zapnout
Ověřte, že je dodaný napájecí adaptér řádně připojen k reproduktoru a dodaný napájecí kabel je řádně připojen
k napájecímu adaptéru a zapojen do el. zásuvky.

Příbuzné téma
Zapojení reproduktoru do el. zásuvky
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Napájení se náhle vypne
Zřejmě pracuje funkce Automatický pohotovostní režim. Při zapnuté funkci Automatický pohotovostní režim se
reproduktor za 15 minut vypne automaticky, je-li na vstupu nízká úroveň zvuku. Zvyšte hlasitost na připojeném
zařízení nebo vypněte funkci Automatický pohotovostní režim.

Příbuzné téma
Použití funkce Automatický pohotovostní režim
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Bliká indikátor napájení (červený)
Když na reproduktoru bliká indikátor napájení (červený), je reproduktor v ochranném režimu. Odpojte od
reproduktoru napájecí adaptér, znovu jej k němu připojte a pak reproduktor zapněte.
Pokud se situace nezlepší ani po vypnutí a zapnutí reproduktoru, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma
Zapojení reproduktoru do el. zásuvky
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Připojení BLUETOOTH je neustále aktivní, ale reproduktor nevydává žádný zvuk nebo
dochází k přerušení zvuku
Ověřte, že je reproduktor zapnutý. Když je reproduktor zapnutý, svítí indikátor napájení (zelený).
Ověřte, že má reproduktor spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.
Spárujte reproduktor se zařízením BLUETOOTH znovu.
Hlasitost reproduktoru nebo zařízení BLUETOOTH může být nízká. Nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň.
Je-li do konektoru AUDIO IN na reproduktoru nebo do zařízení BLUETOOTH zapojen kabel, odpojte jej.
Zařízení BLUETOOTH vypněte a pak jej znovu zapněte.

Příbuzné téma
Indikátory
Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH
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Reproduktor nevydává žádný zvuk
Ověřte, že je zapnuté napájení reproduktoru i připojeného zařízení.
Ověřte, že reproduktor ani připojené zařízení nemá příliš nízkou hlasitost.
Ověřte, že se na připojeném zařízení přehrává hudba.
Při připojení zařízení ke konektoru AUDIO IN ověřte, že jsou oba stereofonní minikonektory audiokabelu řádně
zapojeny do reproduktoru a připojeného zařízení.
Zajistěte, aby se reproduktor nepřiblížil ke kovovým předmětům.
Ověřte, že je vybrán správný vstup.
Připojené zařízení vypněte a pak jej znovu zapněte.
Ověřte, že reproduktor přehrává hudební ukázku 360 Reality Audio.

Příbuzné téma
Přehrání hudební ukázky 360 Reality Audio

4-748-669-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

74

Uživatelská příručka
Bezdrátový reproduktor

SRS-RA5000

Statická elektřina, šum nebo přerušení zvuku
Ověřte, že hlasitost připojeného zařízení není příliš vysoká.
Disponuje-li připojené zařízení funkcí ekvalizéru, vypněte ji.
Zajistěte, aby se reproduktor nepřiblížil k mikrovlnné troubě.
Zkuste nastavit reproduktor na nějakém místě změnou vzdálenosti mezi ním a prostředím Wi-Fi v interiéru apod.
Dejte reproduktor a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě. Odstraňte všechny překážky mezi reproduktorem a
zařízením BLUETOOTH.
Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes spojení BLUETOOTH, protože
v pořadech může docházet k šumu. Tato zařízení nelze používat s reproduktorem přes spojení BLUETOOTH.
Umístěte reproduktor dále od televizoru, rádia či tuneru atd. Používáte-li reproduktor v blízkosti těchto zařízení, může
být zvuk na výstupu televizoru, rádia či podobného zařízením rušen šumem.
To může být způsobeno interferencí signálů. Zkuste umístit reproduktor na jiné místo. Ustane-li šum v závislosti na
umístění, nešlo o chybnou funkci reproduktoru.
Připojené zařízení vypněte a pak jej znovu zapněte.
Zrcadlení hudby pro přehrávání zřejmě způsobí přerušení zvuku. Doporučujeme, abyste hudbu vysílali pomocí
aplikace poskytnuté streamovací službou, nebo používali spojení BLUETOOTH pro přehrávání hudby.
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SRS-RA5000

Přes připojení Wi-Fi® se nelze připojit k síti
Ověřte, že má smartphone/zařízení iPhone připojení k síti Wi-Fi. Podrobné informace viz návod k obsluze, který je
součástí dodávky smartphonu/zařízení iPhone.
Ověřte, že je reproduktor připojen ke stejné bezdrátové síti LAN jako smartphone/zařízení iPhone. Podrobné
informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu/zařízení iPhone.
Ověřte, že je zapnutý směrovač (přístupový bod) bezdrátové sítě LAN.
Pokud se připojení k bezdrátové síti LAN používá, dejte reproduktor a směrovač (přístupový bod) bezdrátové sítě
LAN blíže k sobě a pak nastavte bezdrátovou síť LAN znovu od začátku.
Ověřte, že jsou nastavení směrovače (přístupového bodu) bezdrátové sítě LAN správná. Je-li zapnutý režim
skrytého názvu SSID směrovače bezdrátové sítě LAN, vypněte jej. Podrobné informace o nastavení směrovače
bezdrátové sítě LAN viz návod k obsluze, který je součástí dodávky směrovače.
Není-li pokus o připojení úspěšný, i když je vybrán správný název SSID pro směrovač bezdrátové sítě LAN, ověřte,
že se používá správné heslo (šifrovací klíč).
Heslo (šifrovací klíč) rozlišuje velká a malá písmena. Při zadání názvu SSID ověřte velké či malé písmeno u
každého znaku. V názvu SSID nejsou přípustné žádné dvojbajtové znaky. Musí být zadány jednobajtové znaky.
Příklady zaměnitelných znaků:
„I (velké písmeno I)“ a „l (malé písmeno L)“
„0 (číslice 0)“ a „O (velké písmeno O)“
„d (malé písmeno D)“ a „b (malé písmeno B)“
„9 (číslice 9)“ a „q (malé písmeno Q)“
Dejte směrovač bezdrátové sítě LAN blíže k reproduktoru. Reproduktoru mohou v sestavení bezdrátového připojení
bránit zařízení používající frekvenční pásmo 2,4 GHz, jako jsou mikrovlnné trouby, zařízení BLUETOOTH a digitální
bezdrátová zařízení. Přemístěte reproduktor dále od takových zařízení, nebo je vypněte.
Reproduktor nepodporuje standard IEEE 802.11ac. Pro bezdrátové připojení použijte frekvenční pásmo 2,4 GHz
(11b, 11g či 11n) nebo frekvenční pásmo 5 GHz (11a či 11n).
Není-li pokus o připojení úspěšný ani se správným nastavením, zkuste následující akce.
Vypněte přístupový bod (směrovač bezdrátové sítě LAN), chvíli počkejte, a pak jej znovu zapněte.
Vypněte reproduktor, chvíli počkejte, a pak jej znovu zapněte.
Zinicializujte reproduktor a pak proveďte nastavení reproduktorů znovu od začátku.

Příbuzné téma
Požadavek 1: Instalace aplikace „Sony | Music Center“ a připojení k síti Wi-Fi
Instalace aplikace „Google Home“ a připojení k síti Wi-Fi
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SRS-RA5000

Přehrávání se přerušuje
Dochází k rušení bezdrátové komunikace. Je-li v provozu mikrovlnná trouba, přestaňte ji používat.
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SRS-RA5000

Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH
Dejte zařízení BLUETOOTH k bezdrátovému reproduktoru blíže než 1 m.
Možná jste bezdrátový reproduktor zinicializovali. Inicializace reproduktoru může způsobit neúspěch při sestavení
spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH. V takovém případě vymažte údaje o párování reproduktoru ze
zařízení BLUETOOTH a proveďte párovací postup ještě jednou.
Když jsou resetována síťová nastavení zařízení BLUETOOTH, může mít reproduktor neúspěch při sestavení spojení
BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH. Proveďte párovací postup ještě jednou.
Zaktualizujte software na připojeném zařízení BLUETOOTH.
Není-li zobrazen název reproduktoru na zařízení BLUETOOTH určeném pro párování, zkuste následující:
vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, znovu ji zapněte a pak vyhledejte název reproduktoru;
vymažte údaje o párování ze zařízení BLUETOOTH, vypněte a zapněte zařízení BLUETOOTH a pak znovu
vyhledejte název reproduktoru.
Zobrazí-li se ikona [ ] vedle názvu reproduktoru na zařízení BLUETOOTH určeném pro párování, vypněte a
zapněte zařízení BLUETOOTH a pak vyhledejte reproduktor.
Zobrazí-li se dva názvy jako název reproduktoru na zařízení BLUETOOTH určeném pro párování, klepnutím na [
sestavte spojení BLUETOOTH.

Příbuzné téma
Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH
Párování s počítačem (Windows)
Párování s počítačem (Mac)
Párování s televizorem
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SRS-RA5000

Spojení nelze sestavit pomocí funkce jednoho dotyku (NFC)
Obrazovka NFC-kompatibilního zařízení může být zamknutá. Odemkněte obrazovku předtím, než se zařízením
dotknete bezdrátového reproduktoru. Podrobné pokyny viz návod k obsluze, který je součástí dodávky NFCkompatibilního zařízení.
Držte NFC-kompatibilní zařízení v poloze dotyku se značkou N na reproduktoru a počkejte, až dojde k vibraci. Pokud
k ní nedojde, posouvejte zařízením pomalu okolo.
Ověřte, že je na NFC-kompatibilním zařízení zaktivována funkce NFC. Podrobné pokyny viz návod k obsluze, který
je součástí dodávky NFC-kompatibilního zařízení.
Je-li NFC-kompatibilní zařízení v pouzdře, vyjměte jej.
Citlivost příjmu signálu NFC se liší v závislosti na NFC-kompatibilním zařízení. Je-li připojení/odpojení bezdrátového
reproduktoru k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí funkce jednoho dotyku (NFC) trvale neúspěšné, provádějte
připojení/odpojení na obrazovce NFC-kompatibilního zařízení. Podrobné pokyny viz návod k obsluze, který je
součástí dodávky NFC-kompatibilního zařízení.

Příbuzné téma
Připojení s NFC-kompatibilním zařízením pomocí jednoho dotyku (NFC)
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