
Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Následující text vysvětluje způsob použití zařízení Skleněný reproduktor. Vyberte téma z navigačního podokna.

Začínáme

Součásti a řídicí prvky

Zdroj napájení

Nabíjení reproduktoru

Zapnutí/vypnutí napájení

Použití funkce BLUETOOTH®/Network Standby

Funkce Autom. pohotovostní režim

Zapojení

Připojení BLUETOOTH

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Připojení k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku (NFC)

Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH (Windows)
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Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH (Mac)

Připojení Wi-Fi

Připojení k Wi-Fi pomocí směrovače Wi-Fi s tlačítkem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Připojení k Wi-Fi pomocí smartphonu

Připojení Wi-Fi (PC)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Připojení reproduktoru k Wi-Fi pomocí počítače

Nastavení počítače jako serveru DLNA (Windows 10)

Nastavení počítače jako serveru DLNA (Windows 8.1)

Vypnutí funkce Wi-Fi

Poslech hudby

Zařízení BLUETOOTH

Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Služby distribuce hudby on-line

Připojení k Wi-Fi pro poslech služby distribuce hudby on-line (Spotify)

Použití funkce Přehrát na dotyk k poslechu hudby ze služby distribuce hudby on-line (Spotify)

Funkce Speaker Add

Využití 2 reproduktorů k bezdrátovému přehrávání přes připojení BLUETOOTH (funkce Speaker Add)

Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem (funkce Speaker Add)

Zrušení funkce Speaker Add

Ostatní připojení Wi-Fi

Použití 2 reproduktorů k poslechu stereofonního zvuku přes síť Wi-Fi (Wireless Stereo)

Připojení k Wi-Fi pro poslech hudby na počítači (Windows Media Player)

Připojení k Wi-Fi pro poslech hudby na počítači (obsluha přehrávače Windows Media Player přes aplikaci Sony | Music Center)

Variabilní funkce

Nastavení jasu LED osvětlení

Využití režimu svíčkového světla

Vyberte intenzitu režimu svíčkového světla reproduktoru

Použití funkce Časovač vypnutí
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Poslech hudby z externího zařízení

Použití aplikace Sony | Music Center

Co lze dělat s aplikací Sony | Music Center

Instalace aplikace Sony | Music Center

Informace

Technické údaje

O zásadách ochrany osobních údajů

O indikátorech

Poznámky k použití

Předběžná opatření

Poznámky k nabíjení

Aktualizace předinstalovaného softwaru

Aktualizace předinstalovaného softwaru

1. metoda aktualizace: Automatická aktualizace přes internet

2. metoda aktualizace: Ruční aktualizace přes internet

Detekce nejnovějšího softwaru během připojení k síti

Ochranné známky

Webové stránky zákaznické podpory

Řešení problémů

Co mohu udělat k vyřešení problému?

Napájecí zdroj

Nelze zapnout reproduktor či nabít vestavěnou dobíjecí baterii

Reproduktor se automaticky vypne a indikátor (zap./pohotovostní režim) bliká červeně (ochranný režim)

Nelze používat tlačítka reproduktoru

Indikátor (zap./pohotovostní režim) bliká červeně

Zvuk

Připojení BLUETOOTH je sestaveno, ale není slyšet žádný zvuk

Statický praskot, šum nebo výpadky zvuku

Připojení BLUETOOTH
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Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH

Reproduktor nelze připojit k zařízení BLUETOOTH pomocí jednoho dotyku (NFC)

Připojení Wi-Fi

Nelze se připojit k Wi-Fi

Nelze se připojit k Wi-Fi (i když je vybrán správný identifikátor SSID)

Nelze se připojit k síti pomocí tlačítka WPS

Reproduktor se nezobrazí na obrazovce výběru zařízení v aplikaci Sony | Music Center

Nelze se připojit ke službě distribuce hudby on-line

Hudba je přerušována

Reproduktor se nezobrazí na obrazovce výběru zařízení v aplikaci pro přehrávání hudby na počítači

Nelze najít kontrolér (obsluhující zařízení) / kontrolér nemá přístup k reproduktoru

Přehrávání hudby se spustí automaticky (domácí síť)

Funkce Speaker Add

Reproduktor či zařízení BLUETOOTH nelze připojit pomocí funkce Speaker Add

Zvuk je přerušován při použití funkce Speaker Add pro přehrávání

Reset

Použití tlačítka RESET

Inicializace reproduktoru
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Součásti a řídicí prvky

Část konektorů/tlačítek/indikátorů, část LED osvětlení/reproduktoru

Nedržte část 5 přímo.

Obslužná část na základně

Tlačítko/indikátor (zap./pohotovostní režim)
Stisknutím se reproduktor zapne či vypne.
Zároveň indikátor ukazuje stav nabití baterie.

1.

Tlačítko/indikátor (Přehrát na dotyk)2.

Konektor DC IN 5 V3.

Konektor AUDIO IN4.

Výškový reproduktor z organického skla5.

LED osvětlení6.

Tlačítka /  (hlasitost)*7.

Na části + je hmatový (vyčnívající) bod. Ta slouží jako reference pro obsluhu. Hmatový bod je uvnitř látky reproduktoru.*
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Pro zrakově postižené zákazníky:
Tlačítko napájení a tlačítka hlasitosti se nacházejí na straně reproduktoru, která je zakrytá látkou.
Vpravo od portu pro kabel USB se pod látkou nacházejí 2 tlačítka, jež nastavují hlasitost.
Tlačítko pro zvýšení hlasitosti má hmatový bod, který usnadňuje jeho nalezení. Ten slouží jako značka pro obsluhu.
Vlevo od portu pro kabel USB se pod látkou nacházejí tlačítka napájení a připojení. Tlačítko na vnější straně je tlačítkem
napájení.

Příbuzné téma
O indikátorech

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tlačítka +/– položky  (LED osvětlení)
Nastavují jas LED osvětlení.

1.

Indikátor BLUETOOTH2.

Tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING
Krátké stisknutí přepne na výstup ze zařízení, které je připojeno přes připojení BLUETOOTH.
Stisknutím a podržením se reproduktor přepne do režimu párování.

3.

Indikátor sítě4.

Tlačítko ADD (funkce Speaker Add)5.

Tlačítko RESET6.

Tlačítko TIMER/  WPS
Krátké stisknutí nastaví funkci Časovač vypnutí.
Stisknutím a podržením se připojí k síti Wi-Fi přes směrovač Wi-Fi, který disponuje tlačítkem Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).

7.

Značka N
Dotykem zde se provádí připojení jedním dotykem (NFC).

8.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Nabíjení reproduktoru

Reproduktor lze používat buď se síťovým adaptérem USB (součást dodávky) nebo s vestavěnou dobíjecí lithium-
iontovou baterií.
Před prvním použitím reproduktoru nabíjejte vestavěnou dobíjecí baterii alespoň 1 hodinu zapojením napájecího
adaptéru USB.
Místo napájecího adaptéru USB lze reproduktor provozovat pomocí vestavěné dobíjecí baterie, která musí být před
použitím nabita.

Pokud je dodán napájecí kabel nebo konverzní adaptér
Tvar zástrčky síťového adaptéru USB a metoda připojení se liší. Zapojte napájecí kabel a konverzní adaptér do
napájecího adaptéru USB podle dané země či regionu.
 
Doba použití vestavěné dobíjecí baterie (během připojení BLUETOOTH)
Přibl. 8 hodin*

 
Když vestavěné dobíjecí baterii dochází kapacita
Indikátor  (zap./pohotovostní režim) blikající pomalu červeně a zvukový signál upozorňují na to, že vestavěné dobíjecí
baterii dochází kapacita. Nabijte baterii reproduktoru. Pro zajištění rychlejšího nabíjení baterie vypněte reproduktor.

Tip
Pokud indikátor  (zap./pohotovostní režim) nesvítí, když je vypnutý reproduktor zapojen do el. zásuvky, je vestavěná dobíjecí
baterie plně nabitá. Jakmile je vestavěná dobíjecí baterie plně nabitá, nebude se dále nabíjet, i když je reproduktor stále zapojen
do el. zásuvky. (Když je funkce Network Standby vypnuta)

Zapojte kabel mikro-USB (součást dodávky) do napájecího adaptéru USB (součást dodávky).1

Zapojte kabel mikro-USB do konektoru DC IN 5 V.2

Zapojte zástrčku napájecího adaptéru USB řádně do el. zásuvky.

Při prvním nabíjení reproduktoru po jeho zakoupení se reproduktor automaticky zapne a indikátor 
(zap./pohotovostní režim) pomalu bliká bíle. Po dokončení nabíjení se rozsvítí indikátor  (zap./pohotovostní
režim) bíle.
Začnete-li nabíjet vypnutý reproduktor, rozsvítí se indikátor  (zap./pohotovostní režim) oranžově. Po dokončení
nabíjení tento indikátor zhasne. Nabíjení reproduktoru trvá přibl. 5 hodin*.

3

Doba, která je potřeba k nabití prázdné vestavěné dobíjecí baterie na plnou kapacitu.*

Doba se může od zde uvedené hodnoty lišit v závislosti na způsobu použití reproduktoru, jako je hlasitost, přehrávání hudby nebo okolní teplota.*
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Poznámka
I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, nabijte vestavěnou dobíjecí baterii na plnou kapacitu 1x za šest měsíců, abyste
zachovali její kapacitu.

Pro nabíjení vestavěné dobíjecí baterie používejte dodaný napájecí adaptér USB a kabel mikro-USB. Použití čehokoli jiného než
dodaného napájecího adaptéru USB a kabelu mikro-USB může způsobit nemožnost nabíjení nebo závady.

V závislosti na specifikacích operačního systému Windows nemusí být možné vestavěnou dobíjecí baterii nabíjet, i když je
reproduktor zapojen do portu USB počítače, na němž je nainstalován systém Windows 8/8.1 či Windows 10.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Zapnutí/vypnutí napájení

Poznámka
Když indikátor (zap./pohotovostní režim) bliká pomalu červeně, dochází vestavěné dobíjecí baterii kapacita. Nabijte baterii
reproduktoru. Pro zajištění rychlejšího nabíjení baterie vypněte reproduktor.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Stiskněte tlačítko  (zap./pohotovostní režim).

Reproduktor se zapne. Opětovným stisknutím tlačítka  (zap./pohotovostní režim) se reproduktor vypne.
Když se reproduktor zapne, bliká indikátor  (zap./pohotovostní režim) pomalu bíle.

1
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Použití funkce BLUETOOTH®/Network Standby

Zapnete-li funkci BLUETOOTH/Network Standby, i když je reproduktor vypnutý, lze reproduktor zapnout ze zařízení
BLUETOOTH či zařízení v místní síti. To je užitečné, protože reproduktor může být spuštěn rychleji než obvykle.
Funkci BLUETOOTH/Network Standby lze nastavit pouze v případě, že je reproduktor zapojen do el. zásuvky přes
napájecí adaptér USB (součást dodávky).
Je-li reproduktor napájen pouze vestavěnou dobíjecí baterií, není funkce BLUETOOTH/Network Standby dostupná.

Funkci BLUETOOTH/Network Standby lze také vypnout z aplikace Sony | Music Center. Obsluhujte reproduktor dle
pokynů na obrazovce v aplikaci Sony | Music Center.

Tip
Připojujete-li reproduktor k Wi-Fi poprvé po jeho zakoupení, zapne se funkce BLUETOOTH/Network Standby automaticky.

Je-li reproduktor v režimu BLUETOOTH/Network Standby, indikátor  (zap./pohotovostní režim) rychle bliká – buď bíle nebo
oranžově a bíle, když je reproduktor vypnutý.

Příbuzné téma
O indikátorech

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Zapojte reproduktor, zatímco je zapojen do el. zásuvky.1

Pro připojení reproduktoru k síti Wi-Fi použijte aplikaci Sony | Music Center.

Obsluhujte reproduktor dle pokynů na obrazovce v aplikaci Sony | Music Center.

2
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Funkce Autom. pohotovostní režim

Reproduktor se automaticky vypne po uplynutí přibl. 15 minut za následujících podmínek. Nejedná se o poruchu. V době
nákupu je funkce Autom. pohotovostní režim zapnutá. Funkci Autom. pohotovostní režim lze zapnout či vypnout
v nabídce nastavení v aplikaci Sony | Music Center.

Reproduktor není provozován.

Když je reproduktor připojen k zařízení BLUETOOTH, nepřehrává se žádná hudba (zvuk).

Hudba (zvuk) není přehrávána audiozařízením, které je připojeno ke konektoru AUDIO IN, nebo je výstup hudby
(zvuku) audiozařízení pozoruhodně slabý.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

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.

Zapojte reproduktor do el. zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru USB. Nebo dostatečně nabijte
vestavěnou dobíjecí baterii.

Zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

Snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku
z reproduktoru. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována s reproduktorem.

Stiskněte tlačítko  (zap./pohotovostní režim).

Reproduktor se zapne. Indikátor BLUETOOTH bliká pomalu bíle.

Když reproduktor zapnete, pokusí se sestavit připojení BLUETOOTH s naposledy připojeným zařízením
BLUETOOTH. Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, ke kterému již byl reproduktor předtím připojen, může
pouhým zapnutím reproduktoru dojít k jeho automatickému připojení a k rozsvícení indikátoru BLUETOOTH bíle.
V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH, nebo vypněte napájení aktuálně připojeného zařízení BLUETOOTH.

1

Stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING přibl. 2 sekundy.

Indikátor BLUETOOTH reproduktoru bliká rychle bíle a pak reproduktor vydá zvukový signál* pro indikaci, že přešel
do režimu párování.
* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)

2

12



Tip
Jakmile je aktivována funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno k reproduktoru přes připojení
BLUETOOTH, dojde ke znovupřipojení tohoto zařízení BLUETOOTH k reproduktoru pouhým stisknutím tlačítka 
(zap./pohotovostní režim).

Podrobné informace o obsluze zařízení BLUETOOTH viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Poznámka
Po přibl. 5 minutách se režim párování reproduktoru zruší a indikátor BLUETOOTH zhasne. Je-li režim párování reproduktoru
zrušen před dokončením postupu, proveďte operace od kroku  znovu.

Kód tohoto reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování
s reproduktorem.

Jakmile u zařízení BLUETOOTH dojde k jejich spárování, není je potřeba párovat znovu s výjimkou následujících případů:

Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.

Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Je-li po spárování 8 zařízení spárováno nové zařízení, dojde k nahrazení údajů
nejstaršího spárovaného zařízení údaji nového zařízení.

Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.

Reproduktor se zinicializuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Zinicializujete-li reproduktor, zřejmě se nebude moci připojit k zařízení iPhone/iPod
touch nebo k počítači. V takovém případě vymažte údaje o párování reproduktoru na zařízení iPhone/iPod touch nebo na
počítači a pak proveďte párovací postup znovu.

Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného
zařízení.

Pro výstup hudby ze zařízení BLUETOOTH se stále zapojeným spojovacím kabelem do konektoru AUDIO IN buď stiskněte
tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na dolní straně reproduktoru, anebo použijte aplikaci Sony | Music Center pro přepnutí na
hudbu, kterou chcete použít k přehrávání.

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

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pro zjištění reproduktoru proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.

Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte položku „LSPX-S2“. Je-li
požadován kód* na displeji zařízení BLUETOOTH, zadejte kód „0000“.

3

Vstupní klíč může být uveden jako „vstupní kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.*

Uslyšíte zvukový signál* indikující úspěšné spárování.

* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)
Zároveň se rozsvítí indikátor BLUETOOTH bíle.
Nedojde-li k sestavení připojení BLUETOOTH, zopakujte od kroku .

4
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Připojení k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku (NFC)

Pokud se reproduktoru dotkne NFC-kompatibilní zařízení, jako je smartphone, dojde k automatickému zapnutí
reproduktoru, který pak přejde ke spárování a k připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní smartphony
NFC-kompatibilní smartphony s nainstalovaným systémem Android™ 4.1 a novějším

Kompatibilní modely zařízení WALKMAN®

NFC-kompatibilní modely zařízení 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.

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® .

*

Zapněte funkci NFC daného zařízení.1

Dotkněte se značky N na reproduktoru značkou N na zařízení a držte je u sebe.2

Postupem podle pokynů na obrazovce připojte zařízení; potom uslyšíte zvukový signál* indikující úspěšné
spárování.

* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)
Zároveň se rozsvítí indikátor BLUETOOTH bíle.

3
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Tip
Chcete-li připojení BLUETOOTH ukončit, znovu se dotkněte značky N na reproduktoru značkou N na zařízení.

Nelze-li reproduktor připojit, zkuste následující akce.

Pohybujte zařízením pomalu přes místo se značkou N na reproduktoru.

Je-li zařízení v pouzdře, vyjměte jej.

Dotknete-li se zařízením reproduktoru, toto zařízení ukončí připojení BLUETOOTH s aktuálním zařízením (jako jsou NFC-
kompatibilní sluchátka) a připojí se k reproduktoru.

Poznámka
Pro výstup hudby ze zařízení BLUETOOTH se stále zapojeným spojovacím kabelem do konektoru AUDIO IN buď stiskněte
tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na dolní straně reproduktoru, anebo použijte aplikaci Sony | Music Center pro přepnutí na
hudbu, kterou chcete použít k přehrávání.

Jde-li o zařízení, které přejde do pohotovostního režimu při detekci magnetické síly, nemusí být schopné připojení pomocí NFC.

Při použití funkce Speaker Add spárujte zařízení s reproduktorem, který byl nastaven jako hlavní jednotka. Se satelitní jednotkou
se nelze spárovat.

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

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

15



Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH (Windows)

Operace sloužící k registraci zařízení, se kterým se má sestavit připojení BLUETOOTH, se nazývá „párování“.
Používáte-li zařízení v kombinaci s reproduktorem poprvé, nejprve tato zařízení spárujte. Stejný postup proveďte pro
spárování dalších zařízení.

Podporované operační systémy
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Před zahájením jakýchkoli operací zkontrolujte následující:

Počítač je max. 1 m od reproduktoru.

Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitých zvuků z reproduktoru, ztlumili jste hlasitost reproduktoru a počítače,
k němuž je reproduktor připojen.

Připravte se k vyhledání reproduktoru na počítači.

Pro systém Windows 10
Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky vyberte položky [  (Action Center)] – [Connect].

Pro systém 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 [Device and printer].
Zobrazí-li se obrazovka [Control Panel] místo možnosti [All Control Panel Items], vyberte položku [Large icons] či
[Small icons] z nabídky [View by] v pravé horní části obrazovky.

Pro systém Windows 7
Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Devices and Printers].

1
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Stiskněte tlačítko  (zap./pohotovostní režim).

Reproduktor se zapne. Indikátor BLUETOOTH bliká pomalu bíle.

Když reproduktor zapnete, pokusí se sestavit připojení BLUETOOTH s naposledy připojeným zařízením
BLUETOOTH. Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, ke kterému již byl reproduktor předtím připojen, může
pouhým zapnutím reproduktoru dojít k jeho automatickému připojení a k rozsvícení indikátoru BLUETOOTH bíle.
V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH, nebo vypněte napájení aktuálně připojeného zařízení BLUETOOTH.

2

Stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING přibl. 2 sekundy.

Indikátor BLUETOOTH reproduktoru bliká rychle bíle a pak reproduktor vydá zvukový signál* pro indikaci, že přešel
do režimu párování.
* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)

3

Proveďte párovací postup na počítači.

Připojení reproduktoru k počítači přes připojení BLUETOOTH

4

V možnosti Action Center v pravém dolním rohu obrazovky vyberte položku [Connect].1.

Vyberte položku [LSPX-S2].2.
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Nezobrazí-li se položka [LSPX-S2], proveďte operaci znovu od kroku .
Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected
music]. Přejděte ke kroku .

Klikněte na položku [Add a device].3.

Vyberte položku [LSPX-S2] a klikněte na volbu [Next].

Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.
Nezobrazí-li se položka [LSPX-S2], proveďte operaci znovu od kroku .

4.

„Vstupní klíč“ může být uveden jako „vstupní kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.*

Když se zobrazí následující obrazovka, klikněte na možnost [Close].
Počítač zahájí instalaci ovladače.

5.
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Během instalace se zobrazí značka [ ] v levé dolní části ikony [LSPX-S2]. Když se značka [ ] skryje, je
instalace ovladače hotova. Přejděte ke kroku .

V závislosti na počítači může tato instalace trvat delší dobu. Trvá-li instalace ovladače příliš dlouho, funkce
autom. vypnutí napájení (Autom. pohotovostní režim) reproduktoru způsobí, že dojde k jeho automatickému
vypnutí. Pokud k tomu dojde, zapněte reproduktor znovu.

Zaregistrujte reproduktor do počítače.

Pro systém Windows 10
Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected
music]. Přejděte ke kroku .

Pro systém Windows 8.1

5

Klikněte pravým tlačítkem na položku [LSPX-S2] v možnosti [Devices] a vyberte položku [Sound settings]
z nabídky, která se zobrazí.

1.

Potvrďte položku [LSPX-S2 Stereo] na obrazovce [Sound].

Je-li u položky [LSPX-S2 Stereo] značka zaškrtnutí (zelená), pokračujte krokem .

2.
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Není-li u položky [LSPX-S2 Stereo] značka zaškrtnutí (zelená), pokračujte dalším krokem (krok 3).

Pokud se položka [LSPX-S2 Stereo] nezobrazí, klikněte pravým tlačítkem na obrazovku [Sound] a vyberte
položku [Show Disabled Devices] z nabídky, která se zobrazí. Pak pokračujte dalším krokem (krok 3).

Klikněte pravým tlačítkem na položku [LSPX-S2 Stereo] a vyberte položku [Connect] z nabídky, která se
zobrazí.

Když se reproduktor připojí, zobrazí se značka zaškrtnutí u položky [LSPX-S2 Stereo] na obrazovce [Sound].
Přejděte ke kroku .

3.
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Pro systém Windows 7

Nemůžete-li kliknout na možnost [Connect] pro položku [LSPX-S2 Stereo], vyberte možnost [Disable] pro
položku [Default Device], u níž je aktuálně značka zaškrtnutí (zelená).

Dvojklikněte na položku [LSPX-S2] v možnosti [Devices].1.

Klikněte na položku [Listen to Music].2.
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Tip
Je-li aktivována funkce BLUETOOTH zařízení, se kterým již předtím reproduktor měl připojení BLUETOOTH, pouhé zapnutí
reproduktoru toto připojení znovu sestaví.

Výše popsaný postup slouží pouze pro orientaci. Podrobné informace viz návod k použití daného počítače.

Poznámka
Po přibl. 5 minutách se režim párování reproduktoru zruší a indikátor BLUETOOTH zhasne. Je-li režim párování reproduktoru
zrušen před dokončením postupu, proveďte operace od kroku  znovu.

Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování
s reproduktorem.

Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:

Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.

Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Je-li po spárování 8 zařízení spárováno nové zařízení, dojde k nahrazení údajů
nejstaršího spárovaného zařízení údaji nového zařízení.

Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.

Reproduktor byl zinicializován.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Je-li reproduktor zinicializován, zřejmě jej nebudete moci připojit k počítači či
k bezdrátové technologii BLUETOOTH. Pokud k tomu dojde, dočasně vymažte údaje o párování reproduktoru z počítače a pak
je spárujte znovu.

Když se reproduktor připojí, zobrazí se značka zaškrtnutí.

Uslyšíte zvukový signál* indikující úspěšné spárování.

* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)
Zároveň se rozsvítí indikátor BLUETOOTH bíle.

6
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Reproduktor lze spárovat s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.

Pro výstup hudby ze zařízení BLUETOOTH se stále zapojeným spojovacím kabelem do konektoru AUDIO IN buď stiskněte
tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na dolní straně reproduktoru, anebo použijte aplikaci Sony | Music Center pro přepnutí
zařízení BLUETOOTH na to, které chcete použít k přehrávání.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH (Mac)

Operace sloužící k registraci zařízení, se kterým se má sestavit připojení BLUETOOTH, se nazývá „párování“.
Používáte-li zařízení v kombinaci s reproduktorem poprvé, nejprve tato zařízení spárujte. Stejný postup proveďte pro
spárování dalších zařízení.

Podporované operační systémy
macOS High Sierra (verze 10.13)
Před zahájením jakýchkoli operací zkontrolujte následující:

Počítač je max. 1 m od reproduktoru.

Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitých zvuků z reproduktoru, ztlumili jste hlasitost reproduktoru a počítače,
k němuž je reproduktor připojen.

Stiskněte tlačítko  (zap./pohotovostní režim).

Reproduktor se zapne. Indikátor BLUETOOTH bliká pomalu bíle.

Když reproduktor zapnete, pokusí se sestavit připojení BLUETOOTH s naposledy připojeným zařízením
BLUETOOTH. Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, ke kterému již byl reproduktor předtím připojen, může
pouhým zapnutím reproduktoru dojít k jeho automatickému připojení a k rozsvícení indikátoru BLUETOOTH bíle.
V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH, nebo vypněte napájení aktuálně připojeného zařízení BLUETOOTH.

1

Stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING přibl. 2 sekundy.

Indikátor BLUETOOTH reproduktoru bliká rychle bíle a pak reproduktor vydá zvukový signál* pro indikaci, že přešel
do režimu párování.
* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)

2
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Tip

Proveďte párovací postup na počítači.3

Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky vyberte položky [ (System Preferences)] - [Bluetooth].1.

Na obrazovce Bluetooth vyberte položku [LSPX-S2] a pak klikněte na volbu [Pair].2.

Uslyšíte zvukový signál* indikující úspěšné spárování.

* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)
Zároveň se rozsvítí indikátor BLUETOOTH bíle.

4

Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky, a pak vyberte položky [Output Device] -
[LSPX-S2].

Můžete využívat přehrávání hudby z počítače.

5
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Je-li aktivována funkce BLUETOOTH zařízení, se kterým již předtím reproduktor měl připojení BLUETOOTH, pouhé zapnutí
reproduktoru toto připojení znovu sestaví.

Výše popsaný postup slouží pouze pro orientaci. Podrobné informace viz návod k použití daného počítače.

Poznámka
Po přibl. 5 minutách se režim párování reproduktoru zruší a indikátor BLUETOOTH zhasne. Je-li režim párování reproduktoru
zrušen před dokončením postupu, proveďte operace od kroku  znovu.

Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování
s reproduktorem.

Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:

Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.

Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Je-li po spárování 8 zařízení spárováno nové zařízení, dojde k nahrazení údajů
nejstaršího spárovaného zařízení údaji nového zařízení.

Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.

Reproduktor byl zinicializován.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Je-li reproduktor zinicializován, zřejmě jej nebudete moci připojit k počítači či
k bezdrátové technologii BLUETOOTH. Pokud k tomu dojde, vymažte údaje o párování reproduktoru z počítače a pak je
spárujte znovu.

Reproduktor lze spárovat s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.

Pro výstup hudby ze zařízení BLUETOOTH se stále zapojeným spojovacím kabelem do konektoru AUDIO IN buď stiskněte
tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na dolní straně reproduktoru, anebo použijte aplikaci Sony | Music Center pro přepnutí
zařízení BLUETOOTH na to, které chcete použít k přehrávání.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Připojení k Wi-Fi pomocí směrovače Wi-Fi s tlačítkem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Připojte reproduktor k síti Wi-Fi přes směrovač Wi-Fi, který disponuje tlačítkem Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Umístěte reproduktor blízko směrovače Wi-Fi a pak reproduktor zapněte stisknutím tlačítka 
(zap./pohotovostní režim).

1

Stiskněte a podržte tlačítko TIMER/  WPS na reproduktoru přibl. 2 sekundy a ověřte, že reproduktor
vygeneroval zvukový signál*.

* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)

2

Během 90 sekund stiskněte tlačítko Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) na směrovači Wi-Fi.3

Ověřte, že indikátor sítě svítí bíle.

Připojení k Wi-Fi je dokončeno.

4
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Připojení k Wi-Fi pomocí smartphonu

Příbuzné téma

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Instalace aplikace Sony | Music Center

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nainstalujte aplikaci Sony | Music Center na smartphone.1

Připojte smartphone ke směrovači Wi-Fi.2

Připojte smartphone k reproduktoru přes bezdrátovou technologii BLUETOOTH.3

Připojte se k Wi-Fi podle pokynů na obrazovce v aplikaci Sony | Music Center.

Některé směrovače bezdrátové sítě LAN mají více identifikátorů SSID. Smartphone a reproduktor vždy připojte ke
stejnému identifikátoru SSID.

4

Ověřte, že indikátor sítě svítí bíle.

Připojení k Wi-Fi je dokončeno.

5
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Pomocí reproduktoru lze poslouchat hudbu uloženou na serveru DLNA (jako je počítač) v místní síti.
Vzájemným propojením DLNA-kompatibilních digitálních zařízení v dané síti lze přehrávat hudbu uloženou na serveru
DLNA pomocí kontroléru DLNA.
Chcete-li používat počítač jako server či kontrolér DLNA, musíte jej vhodně nainstalovat.

Chcete-li poslouchat hudbu na serveru DLNA (počítač apod.) pomocí smartphonu/zařízení
iPhone atd.,

stáhněte si aplikaci Sony | Music Center na smartphone/zařízení iPhone atd.
Připojení Wi-Fi reproduktoru i výběr/přehrávání hudby na serveru DLNA (jako je počítač) lze provádět pomocí aplikace
Sony | Music Center.
Podrobnosti viz následující text.

Připojení k Wi-Fi pomocí smartphonu

Připojení k Wi-Fi pro poslech hudby na počítači (obsluha přehrávače Windows Media Player přes aplikaci Sony |
Music Center)

Poslech hudby na serveru DLNA pomocí počítače jako kontroléru

Obsluhou počítače můžete přehrávat hudbu uloženou na serveru DLNA.
Spusťte aplikaci „Windows Media Player“ na počítači a pak přehrajte hudbu pomocí funkce „Cast to Device“ (Windows
10) nebo „Play To“ (Windows 8.1/Windows 7). Při obsluze postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
Chcete-li používat počítač jako server či kontrolér DLNA, musíte jej vhodně nainstalovat.
Podrobnosti viz následující text.

Nastavení počítače jako serveru DLNA (Windows 10)

Nastavení počítače jako serveru DLNA (Windows 8.1)

Připojení k Wi-Fi pro poslech hudby na počítači (Windows Media Player)

Poznámka
Reproduktor umí přehrávat hudbu uloženou v následujících audioformátech: MP3, lineární PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC
a AIFF. Reproduktor umí přehrávat soubory AAC pouze s příponami .m4a, .mp4 a .3gp. I když jsou přenosová rychlost a formát
souboru podporovány, není zaručeno přehrávání všech souborů.

Na reproduktoru nelze přehrávat soubory s ochranou DRM (Digital Rights Management – správa autorských práv). Chcete-li
ověřit, zda je soubor WMA chráněn technologií DRM, klikněte pravým tlačítkem na soubor v počítači. Existuje-li karta [License], je
soubor chráněn správou autorských práv DRM.

Když posloucháte hudbu přes místní síť, může její spuštění chvíli trvat, protože každé DLNA-kompatibilní zařízení musí
rozpoznat aktuálně používanou komponentu.

Pomocí produktů DLNA CERTIFIED zřejmě nebude možné přehrávat některý obsah.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Připojení reproduktoru k Wi-Fi pomocí počítače

Připojujete-li reproduktor k Wi-Fi touto metodou, musíte reproduktor zinicializovat. Mějte na paměti, že inicializace
reproduktoru vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty a vymaže všechny údaje o párování BLUETOOTH. Chcete-li
se znovu připojit pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH, nejprve na počítači vymažte údaje o párování
reproduktoru a pak jej opět spárujte s reproduktorem.
Tato část vysvětluje, jak použít počítač pro připojení reproduktoru k Wi-Fi.
Před zahájením jakýchkoli operací zkontrolujte následující:

Reproduktor je umístěn co nejblíže ke směrovači Wi-Fi.

Pro nastavení Wi-Fi jsou potřeba identifikátor SSID (název bezdrátové sítě) i šifrovací klíč (WEP nebo WPA).
Šifrovací klíč (či síťový klíč) je kód pro omezení zařízení, která mohou komunikovat mezi sebou. Slouží pro
bezpečnější komunikaci mezi zařízeními, která jsou připojena k přístupovým bodům nebo směrovačům Wi-Fi.

Poznamenejte si identifikátor SSID a heslo (šifrovací klíč) pro používaný směrovač Wi-Fi.

Podrobné informace viz návod k použití daného směrovače Wi-Fi.

1

Při zapnutém reproduktoru na něm stiskněte a podržte současně tlačítka  (hlasitost) a 
(zap./pohotovostní režim) min. 4 sekundy.

Je-li operace úspěšná, bude blikat indikátor  (zap./pohotovostní režim) bíle a začne inicializace.
Inicializace trvá desítky sekund.
Po dokončení inicializace zhasne indikátor  (zap./pohotovostní režim) a reproduktor se restartuje.
Inicializace nastavení vymaže všechny údaje o párování BLUETOOTH a nastavení sítě.

2

Připojte reproduktor k počítači.

Pro systém Windows 7/Windows 8.1
Pro systém Windows 8.1: Dotkněte se či klikněte na plochu na obrazovce Start.

Klikněte na ikonu  či  v pravé dolní části obrazovky.

Vyberte položku [LSPX-S2_xxxxxx] ze seznamu bezdrátových sítí, kterými lze procházet z počítače.

Pro systém Windows 10
Klikněte na ikonu  či  v pravé dolní části obrazovky.

3
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Vyberte v tomto pořadí položky [LSPX-S2_xxxxxx] - [Connect] ze seznamu bezdrátových sítí, kterými lze
procházet z počítače.

Pro systém Mac:
Klikněte na ikonu  v horní části obrazovky.

Vyberte volbu [Open Network Preferences...].

Vyberte položku [LSPX-S2_xxxxxx] ze seznamu bezdrátových sítí, kterými lze procházet z počítače.

Zobrazte obrazovku [Sony Network Device Settings].4

Spusťte prohlížeč (Internet Explorer, Safari atd.).1.

Do adresního řádku zadejte následující adresu URL.
http://192.168.211.129

2.

Z nabídky vyberte volbu [Network Settings].5

Zadejte identifikátor SSID a heslo směrovače Wi-Fi (šifrovací klíč).6

Vyberte volbu [Apply].7
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Tip
Chcete-li nastavit pevnou adresu IP, nastavte ji na obrazovce v kroku  výše.

Jakmile je reproduktor připojen k Wi-Fi, buď obnovte počítač na jeho původní připojení, anebo připojte počítač k používanému
směrovači Wi-Fi.

Poznámka
Tento postup musí být dokončen do 30 minut. Nemůžete-li postup dokončit do 30 minut, začněte znovu od kroku .

Připojení není zabezpečeno, dokud nedokončíte nastavení Wi-Fi. Po dokončení nastavení Wi-Fi bude připojení Wi-Fi znovu
bezpečné; pak proveďte nastavení pro zabezpečení Wi-Fi.

Připojujete-li reproduktor k Wi-Fi poprvé po jeho zakoupení, zapne se funkce BLUETOOTH/Network Standby automaticky.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Ověřte, že indikátor sítě svítí bíle.

Pokud indikátor sítě svítí bíle, je reproduktor připojen k Wi-Fi.
Rozsvícení indikátoru sítě může trvat déle než 1 minutu.

Připojení je dokončeno.

8

Připojte počítač k používanému směrovači Wi-Fi.9
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Nastavení počítače jako serveru DLNA (Windows 10)

Systém Windows 10 podporuje DLNA1.5. Počítač se systémem Windows 10 může sloužit jako server DLNA i jako
kontrolér (řídicí zařízení).
Provedete-li následující nastavení, lze hudbu uloženou na serveru DLNA (včetně počítačů se systémem Windows 10)
v místní síti ovládat pomocí počítače se systémem Windows 10 a poslouchat hudbu na reproduktoru.
Stáhnete-li aplikaci Sony | Music Center na smartphone/zařízení iPhone či podobné zařízení a použijete počítač se
systémem Windows 10, proveďte také postup v části „Připojení k Wi-Fi pro poslech hudby na počítači (obsluha
přehrávače Windows Media Player přes aplikaci Sony | Music Center)“.

V nabídce Start v levé dolní části obrazovky vyberte možnost [  Settings].1

Vyberte položku [Network & Internet].2

Vyberte položky [Status] – [Change connection properties].3

Vyberte položku [Private].4
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Příbuzné téma
Připojení k Wi-Fi pro poslech hudby na počítači (Windows Media Player)

Vyberte volbu [Choose media streaming options...] z možnosti [Media streaming] v položce [All Networks].5

Vyberte položku [Allow All].

Zobrazí se obrazovka [Allow All Media Devices].

6

Vyberte položku [Allow all computers and media devices].

Mají-li všechna zařízení v místní síti povolení ([allow]) pro přístup k síti, vyberte možnost [OK] a zavřete obrazovku.

7
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Nastavení počítače jako serveru DLNA (Windows 8.1)

Systém Windows 8.1 podporuje DLNA1.5. Počítač se systémem Windows 8.1 může sloužit jako server DLNA i jako
kontrolér (řídicí zařízení).
Provedete-li následující nastavení, lze hudbu uloženou na serveru DLNA (včetně počítačů se systémem Windows 8.1)
v místní síti ovládat pomocí počítače se systémem Windows 8.1 a poslouchat hudbu na reproduktoru.
Stáhnete-li aplikaci Sony | Music Center na smartphone/zařízení iPhone či podobné zařízení a použijete počítač se
systémem Windows 8.1, proveďte také postup v části „Připojení k Wi-Fi pro poslech hudby na počítači (obsluha
přehrávače Windows Media Player přes aplikaci Sony | Music Center)“.

Posunutím ukazatele myši do pravého horního (či pravého dolního) rohu obrazovky zobrazte ovládací
tlačítka a pak vyberte položku [Settings]. 
V případě dotykového panelu zobrazte ovládací tlačítka potažením prstu z pravé strany obrazovky do
středu – pak vyberte položku [Settings].

1

Vyberte volbu [Change PC settings].2

Vyberte položku [Network].3
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Vyberte možnost [Connections] a pak vyberte ikonu se stavem [Connected] pomocí tlačítka  či .4

Zapněte funkci [Find devices and content].5

38



Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Vypnutí funkce Wi-Fi

Používáte-li reproduktor venku, nezapomeňte vypnout funkci Wi-Fi.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Při zapnutém reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na dolní straně
reproduktoru společně s tlačítkem (Přehrát na dotyk) na jeho boční straně.

Při každém stisknutí a podržení tlačítka BLUETOOTH/  PAIRING spolu s tlačítkem (Přehrát na dotyk) se
funkce Wi-Fi zapne nebo vypne.
Nastavení lze zkontrolovat pomocí indikátoru sítě na dolní straně reproduktoru.
Podrobnosti o stavech indikátoru sítě viz část „O indikátorech“.

1
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH

Podporuje-li používané zařízení BLUETOOTH následující profily, můžete poslouchat hudbu z reproduktoru, který lze
používat k obsluze zařízení BLUETOOTH.

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

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Umožňuje nastavit hlasitost zařízení BLUETOOTH.

Operace se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k použití dodaný se zařízením
BLUETOOTH.

Tip
Po stažení a nainstalování aplikace Sony | Music Center na smartphone/zařízení iPhone apod. lze tento smartphone/zařízení
iPhone atd. používat jako dálkový ovladač k obsluze zařízení připojených k reproduktoru.

Reproduktor podporuje ochranu obsahu ve formátu SCMS-T. Přes reproduktor lze poslouchat hudbu či zvuky, jako je audio
z 1segmentové televize nebo mobilního telefonu, které podporují formát SCMS-T.

V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení audiovýstupu na připojeném
zařízení.

Je-li zvuk přerušován nebo je v něm slyšet statický praskot, asi dochází k rušení reproduktoru. Buď reproduktor přesuňte na jiné
místo anebo dejte zařízení BLUETOOTH blíže k reproduktoru.

Použití aplikace Sony | Music Center může aktivovat užitečná nastavení.
Podrobnosti viz „Instalace aplikace Sony | Music Center“.

Poznámka
Při párování nebo připojování zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH. Po dokončení párování může dojít k výstupu
hlasitých zvuků z reproduktoru. Jinak může dojít při prvním přehrávání hudby po spárování k náhlému výstupu hlasitých zvuků
z reproduktoru.

Spusťte přehrávání hudby na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost.

Předem připojte reproduktor k zařízení BLUETOOTH.

1

Stisknutím tlačítek /  (hlasitost) nastavte hlasitost.

Pro rychlé nastavení tlačítko stiskněte a podržte.

2
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Při špatných podmínkách komunikace může zařízení BLUETOOTH nesprávně reagovat na obsluhu na reproduktoru.

Pro výstup hudby ze zařízení BLUETOOTH se stále zapojeným spojovacím kabelem do konektoru AUDIO IN buď stiskněte
tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na dolní straně reproduktoru, anebo použijte aplikaci Sony | Music Center pro přepnutí
zařízení BLUETOOTH na to, které chcete použít k přehrávání.

Příbuzné téma

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Připojení k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku (NFC)
Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po dokončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončíte připojení BLUETOOTH jakoukoli z těchto
operací.

Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH. Podrobné informace viz návod k použití dodaný se
zařízením.

Vypněte zařízení BLUETOOTH.

Vypněte reproduktor.

Dotkněte se zařízením místa se značkou N na reproduktoru znovu. (Pro zařízení s funkcí NFC)

Tip
Při použití funkce Speaker Add se dotkněte hlavní jednotky NFC-kompatibilním zařízení.

Používáte-li funkci Speaker Add, vypnutí jednoho z reproduktorů automaticky vypne ten druhý a ukončí připojení BLUETOOTH.

Po dokončení přehrávání hudby může dojít k automatickému ukončení připojení BLUETOOTH v závislosti na zařízení
BLUETOOTH.

Pro odpojení smartphonu pomocí jednoho dotyku (NFC) může být v závislosti na smartphonu potřeba, aby v něm běžela daná
aplikace.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Připojení k Wi-Fi pro poslech služby distribuce hudby on-line (Spotify)

Reproduktor lze použít k přehrávání hudby ze služby distribuce hudby on-line (Spotify).
Chcete-li aktivovat službu Spotify (funkci Spotify Connect) pomocí smartphonu, musíte na něj nainstalovat aplikaci
Spotify a vyplnit členskou registraci.

Připojte reproduktor k síti Wi-Fi.1

Spusťte aplikaci Spotify, která je nainstalována na smartphonu, tabletu či počítači připojeném ke stejné síti
Wi-Fi jako reproduktor.

Podrobnosti o aplikaci Spotify viz následující webová stránka.
https://www.Spotify.com/connect

2

Spusťte přehrávání hudby a pak vyberte položku [Devices Available].3

Vyberte zařízení [LSPX-S2] a poslouchejte hudbu z reproduktoru.

Je-li reproduktor připojen přes funkci Spotify Connect, svítí ikona Connect ( ) zeleně.
Je-li připojení sestaveno, svítí indikátor sítě na dolní straně reproduktoru zeleně.

4
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Tip
Je-li zvuk přerušován nebo je v něm slyšet praskot statické elektřiny, asi dochází k rušení reproduktoru či příjmu slabého signálu.
Ověřte, že není reproduktor zakryt kovovým materiálem.
Reproduktor také mějte mimo dosah mikrovlnných spotřebičů, jiných zařízení Wi-Fi a podobných přístrojů.

Poznámka
Informace o službách nabízených společností Spotify se liší v závislosti na zemi či regionu.

Technické údaje aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma
Použití funkce Přehrát na dotyk k poslechu hudby ze služby distribuce hudby on-line (Spotify)

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Použití funkce Přehrát na dotyk k poslechu hudby ze služby distribuce hudby on-line
(Spotify)

Po použití funkce Spotify Connect a registrování oblíbených skladeb můžete hudbu poslouchat pouhým stisknutím
tlačítka (Přehrát na dotyk), i když není reproduktor zapnutý.

Po dosažení kroku  „Připojení k Wi-Fi pro poslech služby distribuce hudby on-line (Spotify)“ stiskněte
tlačítko (Přehrát na dotyk).

Indikátor  (Přehrát na dotyk) se rozsvítí bíle.

1

Stisknutím tlačítek /  (hlasitost) nastavte hlasitost.

Pro rychlé nastavení tlačítko stiskněte a podržte.
K nastavení hlasitosti lze také použít aplikaci Spotify.

2

Navigujte aplikací Sony | Music Center a vyberte nabídku pro přehrávání, když použijete funkci Přehrát na
dotyk.

Můžete vybírat z jakýchkoli následujících nabídek.

Poslední přehrávaná hudba (uživatelské jméno Spotify)
Toto je výchozí nastavení.
Ve výše uvedeném uživatelském jménu Spotify se mohou zobrazit náhodná písmena a číslice. Podrobnosti viz
následující webová stránka.
https://www.spotify.com/

Doporučení sklenĕného reproduktoru

Oblíbená hudba
Hudbu můžete po jejím zaregistrování vybrat podle pokynů v části „Registrování do oblíbené hudby“.

3
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Zastavení hudby přehrávané ve funkci Přehrát na dotyk
Stiskněte tlačítko (Přehrát na dotyk) znovu.
 

Změny hudby přehrávané ve funkci Přehrát na dotyk na jinou hudbu
Otevřete aplikaci Spotify na smartphonu a pak vyberte požadovanou hudbu.
 

Registrování do oblíbené hudby
Během použití funkce Spotify Connect k přehrávání hudby stiskněte tlačítko (Přehrát na dotyk) přibl. 2 sekundy.
Zvukový signál indikuje, že je registrace dokončena. Potom, co indikátor (Přehrát na dotyk) několikrát zabliká, bude
opět svítit bíle.

Tip
Pokud bliká červeně indikátor  (Přehrát na dotyk) a zní zvukový signál upozornění na chybu, když stisknete tlačítko 
(Přehrát na dotyk), zvažte následující situace.

Funkce Spotify Connect nebyla nikdy použita

Reproduktor není připojen k Wi-Fi

Znovu ověřte, že je reproduktor připojen k Wi-Fi, stejně jako nastavení pro funkci Spotify Connect.

Pokud se nic nepřehrává, ani když stisknete tlačítko (Přehrát na dotyk), může existovat problém se stavem sítě nebo se
servery společnosti Spotify. V takovém případě krátce stiskněte tlačítko BLUETOOTH/  PAIRING na dolní straně
reproduktoru. Ověřte, že indikátor (Přehrát na dotyk) nesvítí, a pak znovu stiskněte tlačítko (Přehrát na dotyk).

Příbuzné téma
Připojení k Wi-Fi pomocí směrovače Wi-Fi s tlačítkem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Připojení k Wi-Fi pomocí smartphonu
Připojení reproduktoru k Wi-Fi pomocí počítače
Připojení k Wi-Fi pro poslech služby distribuce hudby on-line (Spotify)

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Využití 2 reproduktorů k bezdrátovému přehrávání přes připojení BLUETOOTH
(funkce Speaker Add)

Pomocí funkce Speaker Add lze připojit jedno zařízení BLUETOOTH ke 2 reproduktorům LSPX-S2 pro přehrávání. Při
použití funkce Speaker Add funguje jeden reproduktor jako „hlavní jednotka“ a druhý jako „satelitní jednotka“. Vyberte
režim přehrávání z těchto 2 metod.

Dvojitý režim
Oba reproduktory přehrávají stejný zvuk. Reproduktor je standardně nastaven na dvojitý režim.

Stereofonní režim
Jeden reproduktor přehrává zvuk pravého kanálu (na pravé straně) a druhý reproduktor přehrává zvuk levého kanálu (na
levé straně) pro zajištění stereofonní reprodukce zvuku mezi těmito 2 reproduktory.

Hlavní jednotka1.

Satelitní jednotka2.

Zapněte 2 reproduktory a umístěte je do vzdálenosti 1 m od sebe. Pak stiskněte a podržte tlačítko ADD
(funkce Speaker Add) alespoň 2 sekundy na obou dvou.

Reproduktor, na němž jste stiskli tlačítko ADD (funkce Speaker Add) jako první, je hlavní.
Zvukový signál* znamená, že došlo k aktivaci funkce Speaker Add, a indikátor BLUETOOTH bude blikat oranžově.
* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)

1
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Tip
Připojte zařízení BLUETOOTH k hlavní jednotce.

Při použití funkce Speaker Add lze některé operace provádět pouze hlavní jednotkou, zatímco jiné mohou být prováděny jak
hlavní, tak i satelitní jednotkou.

Funkce, které lze ovládat pouze pomocí hlavní jednotky:

párování se zařízeními BLUETOOTH

nastavení časovače vypnutí

Funkce, které lze ovládat pomocí hlavní i satelitní jednotky:

nastavení hlasitosti

přepínání mezi stereofonním a dvojitým režimem

nastavení jasu

zrušení funkce Speaker Add

zapnutí a vypnutí režimu svíčkového světla

výběr intenzity režimu svíčkového světla

Po dokončení instalace lze reproduktory umístit do vzdálenosti větší než 1 m od sebe.

Pokud vypnete napájení během použití funkce Speaker Add a potom jej opět zapnete, zkusí reproduktor přehrávat pomocí
funkce Speaker Add. Chcete-li použít funkci Speaker Add, zapněte druhý reproduktor.

Chcete-li využívat jen jeden reproduktor, jenž byl naposledy používán s funkcí Speaker Add, zapněte reproduktor a pak
stisknutím a podržením tlačítka ADD (funkce Speaker Add) min. 2 sekundy zrušte funkci Speaker Add.

Jsou-li připojena jakákoli jiná zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH či klávesnice BLUETOOTH, k zařízení
BLUETOOTH, které je připojováno k reproduktoru, může dojít ke zkreslenému zvuku nebo šumu na reproduktorovém výstupu.
V takovém případě ukončete propojení BLUETOOTH mezi zařízením BLUETOOTH a jinými zařízeními BLUETOOTH.

Při použití funkce Speaker Add nelze používat kodek LDAC. Tyto kodeky budou automaticky převedeny na AAC nebo SBC.

Poznámka
Chcete-li resetovat jeden z reproduktorů při použití funkce Speaker Add, nezapomeňte funkci Speaker Add zrušit. Pokud funkci
Speaker Add před resetováním reproduktoru nezrušíte, dojde k závadám, jako jsou přerušování zvuku a slabá připojení
BLUETOOTH.

Z externího zařízení připojeného ke konektoru AUDIO IN nelze během použití funkce Speaker Add poslouchat hudbu.

Používáte-li funkci Speaker Add ke sledování videí, může dojít k malému zpoždění mezi videem a audiem.

Příbuzné téma

Pro připojení k zařízení BLUETOOTH obsluhujte reproduktor (hlavní) s blikajícím indikátorem BLUETOOTH.

Když se indikátor BLUETOOTH rozsvítí, je zařízení BLUETOOTH připojeno k reproduktoru.

2

Spusťte přehrávání hudby na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost.

Stisknutím tlačítek /  (hlasitost) na jednom z reproduktorů nastavte hlasitost.

3

48



Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Připojení k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku (NFC)
Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem (funkce Speaker Add)
Zrušení funkce Speaker Add
Nastavení jasu LED osvětlení
Využití režimu svíčkového světla
Vyberte intenzitu režimu svíčkového světla reproduktoru

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem (funkce Speaker Add)

Máte-li 2 reproduktory LSPX-S2, můžete přepínat mezi přehráváním stejného zvuku na obou reproduktorech (dvojitý
režim) a stereofonním přehráváním (stereofonní režim), kde jeden reproduktor generuje zvuk levého kanálu a druhý
reproduktor zvuk pravého kanálu.

Příbuzné téma
Využití 2 reproduktorů k bezdrátovému přehrávání přes připojení BLUETOOTH (funkce Speaker Add)

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Stiskněte tlačítko ADD (funkce Speaker Add) na jednom z reproduktorů během používání funkce Speaker
Add.

Když stisknete tlačítko ADD (funkce Speaker Add) na jednom z reproduktorů jednou, prohodí se levý (L) a pravý
(R) kanál. Když stisknete tlačítko ADD ještě jednou, dojde k přepnutí režimu na dvojitý.
Ve stereofonním režimu se druhý reproduktor automaticky přepne na zvuk opačného kanálu.
Ve stereofonním režimu je indikátor BLUETOOTH levého (L) kanálu oranžový a pravého (R) kanálu červený. Ve
dvojitém režimu jsou oba indikátory BLUETOOTH oranžové.

1
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Zrušení funkce Speaker Add

Funkci Speaker Add lze zrušit níže uvedeným postupem.

Tip
Při zrušené funkci Speaker Add se hudba normálně přehrává z reproduktoru nastaveného jako hlavní jednotka a nepřehrává se
ze satelitní jednotky.

Poznámka
Ke zrušení funkce Speaker Add nedojde vypnutím reproduktoru.

Příbuzné téma
Využití 2 reproduktorů k bezdrátovému přehrávání přes připojení BLUETOOTH (funkce Speaker Add)
Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem (funkce Speaker Add)

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Stiskněte a podržte tlačítko ADD (funkce Speaker Add) alespoň 2 sekundy.

Když dojde ke zrušení nastavení, zazní zvukový signál*.
* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)

1
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Použití 2 reproduktorů k poslechu stereofonního zvuku přes síť Wi-Fi (Wireless
Stereo)

Připojením 2 reproduktorů LSPX-S2 k síti lze využívat mocnější stereofonní zvuk.
Musíte disponovat 2 reproduktory LSPX-S2.

Příprava pro funkci Wireless Stereo
Ověřte, že předinstalovaný software reproduktorů je nejnovější verzí.
Podrobnosti o způsobu kontroly verze softwaru viz část „Detekce nejnovějšího softwaru během připojení k síti“.

Funkci Wireless Stereo lze využívat pouze při síťovém připojení přes Wi-Fi. Tato funkce není k dispozici s připojení
BLUETOOTH. Při využití připojení BLUETOOTH použijte funkci Speaker Add.
Podrobnosti o použití funkce Speaker Add viz část „Využití 2 reproduktorů k bezdrátovému přehrávání přes připojení
BLUETOOTH (funkce Speaker Add)“.

Použití 2 reproduktorů LSPX-S2 (dále jen „reproduktor“) k poslechu stereofonního zvuku (funkce
Wireless Stereo)

Zrušení funkce Wireless Stereo a použití jiných funkcí
Při použití funkce Wireless Stereo nejsou dostupné jiné funkce, (jako jsou funkce Wireless Multi-room, funkce Speaker
Add a připojení BLUETOOTH).
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH/ PAIRING na jednom z reproduktorů.
Indikátor sítě bude opět svítit bíle a dojde ke zrušení funkce Wireless Stereo. Zároveň se zruší i skupina.

Tip
Při zapojení obou reproduktorů k el. zásuvce pomocí síťových adaptérů USB lze vypnout oba reproduktory obsluhou jednoho
z nich (funkce Power Interlock).

Připojení může být dočasně zrušeno v případě slabého signálu, např. když jsou reproduktory daleko od sebe. Umístěte
reproduktory na místa, která poskytují dostatečně silný signál.

Když je připojení dočasně zrušeno, reproduktory se automaticky připojí znovu. Trvá-li opětovné připojení po jeho zrušení 10
minut a déle, dojde ke zrušení funkce Wireless Stereo. Při příštím použití funkce Wireless Stereo začněte znovu od kroku .

Umístěte 2 reproduktory do vzdálenosti 1 m od sebe a pak oba dva zapněte.

Indikátor  (zap./pohotovostní režim) se rozsvítí bíle.

1

Pro připojení obou reproduktorů k síti Wi-Fi použijte aplikaci Sony | Music Center.2

Aplikaci Sony | Music Center použijte k nastavení funkce Wireless Stereo.

Nastavení proveďte pro 1 ze 2 reproduktorů, které jsou připojeny k síti Wi-Fi. Obsluhujte reproduktor dle pokynů na
obrazovce v aplikaci Sony | Music Center.
Indikátor sítě bliká oranžově.

3

52



Poznámka
Sledování videí pomocí funkce Wireless Stereo není doporučeno. Mezi videem a audiem dochází k nepatrnému zpoždění.

Při použití funkce Wireless Stereo není aktivována funkce automatické aktualizace softwaru reproduktorů. Chcete-li software
aktualizovat, zrušte funkci Wireless Stereo a pak připojte reproduktor k bezdrátové síti.

Pokud reproduktor během použití funkce Wireless Stereo detekuje, že je dostupná aktualizace softwaru, může dojít k upozornění
(indikátor  (zap./pohotovostní režim) zabliká 2krát oranžově) ihned po zapnutí reproduktoru. V takovém případě funkci
Wireless Stereo dočasně zrušte. Po aktualizaci obou reproduktorů na nejnovější software znovu proveďte nastavení funkce
Wireless Stereo.
Podrobnosti viz „Aktualizace předinstalovaného softwaru“.

V případě odpojení bezdrátové sítě dojde ke zrušení funkce Wireless Stereo. Pokud k tomu dojde, musíte opět ručně provést
nastavení funkce Wireless Stereo.

Při použití funkce Wireless Stereo nelze reproduktor používat s připojením BLUETOOTH. Před použitím připojení BLUETOOTH
zrušte funkci Wireless Stereo.

Před prováděním nastavení funkce Wireless Stereo doporučujeme snížit hlasitost reproduktoru, který slouží jako výstup funkce
Wireless Stereo. Jako výstup funkce Wireless Stereo slouží dva reproduktory a proto může být generován hlasitější zvuk než při
přehrávání s jedním reproduktorem.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Připojení k Wi-Fi pro poslech hudby na počítači (Windows Media Player)

Počítač lze použít jako kontrolér (obsluhující zařízení).
Po spuštění aplikace „Windows Media Player“ lze hudbu přehrávat pomocí funkce „Cast to Device“ (vysílat na zařízení).
Při obsluze postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Připojte reproduktor a počítač ke stejné síti.

Připojte reproduktor i počítač k bezdrátovému směrovači se stejným identifikátorem SSID.
Po dokončení připojení se rozsvítí indikátor sítě bíle.

1

Vyberte aplikaci [Windows Media Player] v položce [All apps].2

Dotkněte se a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem na skladbu, kterou chcete přehrát.3

Z nabídky vyberte volbu [Cast to Device], [Play To] nebo [Remote Media Streaming].

Zobrazí se seznam zařízení.

4

Vyberte položku [LSPX-S2_xxxxxx].5
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Tip
Po stažení aplikace Sony | Music Center a jejím nainstalování na smartphone/zařízení iPhone apod. lze tento
smartphone/zařízení iPhone atd. používat jako dálkový ovladač k obsluze zařízení připojených k reproduktoru.

Poznámka
Výše popsaný postup slouží pouze pro orientaci. Obvykle se úroveň hlasitosti na počítači a reproduktoru nesynchronizuje.
Nicméně v závislosti na verzi aplikace Windows Media Player nainstalované v počítači nebo stavu počítače se mohou úrovně
hlasitosti synchronizovat.

Reproduktor umí přehrávat soubory formátu MP3, WMA, AAC a WAV (soubory AAC lze přehrávat pouze s příponou „.m4a“,
„.mp4“ nebo „.3gp“). I když jsou přenosová rychlost a formát souboru podporovány, není zaručeno přehrávání všech souborů.
Navíc se technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na reproduktoru nelze přehrávat soubory s ochranou DRM (Digital Rights Management – správa autorských práv). Chcete-li
ověřit, zda je soubor WMA chráněn technologií DRM, klikněte pravým tlačítkem na soubor v počítači. Existuje-li karta [License], je
soubor chráněn správou autorských práv DRM.

Když posloucháte hudbu přes místní síť, může její spuštění chvíli trvat, protože každé DLNA-kompatibilní zařízení musí
rozpoznat aktuálně používanou komponentu.

Pomocí produktů DLNA CERTIFIED zřejmě nebude možné přehrávat některý obsah.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Spusťte přehrávání vybrané hudby a nastavte hlasitost.

Vybraná skladba bude slyšet z reproduktoru.

6
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Připojení k Wi-Fi pro poslech hudby na počítači (obsluha přehrávače Windows Media
Player přes aplikaci Sony | Music Center)

Pomocí smartphonu/zařízení iPhone nebo podobného zařízení lze ovládat hudební soubory uložené v počítači (systém
Windows 8.1 a novější) v místní síti pro poslech hudby na reproduktoru.
Pro obsluhu počítače se systémem Windows 8.1 a novějším po stažení aplikace Sony | Music Center na
smartphone/zařízení iPhone apod. se řiďte následujícím postupem.

Vyberte aplikaci [Windows Media Player] v položce [All apps].1

Dotkněte se či klikněte na volbu [Stream] a vyberte položku [More streaming options...].

Pokud se položka [More streaming options...] nezobrazí, vyberte volbu [Turn on media streaming...]. Pak vyberte
volbu [Turn on media streaming] na obrazovce [Media streaming options].

2

Ověřte, že jsou všechna zařízení povolena, a pak zavřete obrazovku výběrem volby [OK] (v některých
verzích výběrem volby [Next]).

Je-li volba [OK] vybrána, přejděte na krok .

Nejsou-li všechna zařízení povolena, vyberte volbu [Allow All], pak se zobrazí obrazovka [Allow All Media Devices].
Pak pro povolení všech zařízení vyberte možnost [Automatically allow all computers and media devices.].

3

Ověřte, že je položka [Music] nastavena na hodnotu [Shared], a pak vyberte volbu [Next].4
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Obrazovku zavřete výběrem volby [Finish].5

Vyberte možnost [Stream] a pak ověřte, že je zaškrtnuto políčko [Automatically allow devices to play my
media...].

Nastavení PC je nyní dokončeno.
Vyberte volbu [Home Network] v aplikaci Sony | Music Center a vyberte počítač ze seznamu serverů.
Hudbu uloženou na počítači můžete poslouchat, když vyberete alba, interprety nebo jiné položky z volby [MUSIC].

6
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Nastavení jasu LED osvětlení

Tip
Pro rychlé nastavení tlačítko stiskněte a podržte.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Stiskněte tlačítka +/– položky  (LED osvětlení).1
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Využití režimu svíčkového světla

Diodu LED osvětlení lze nastavit tak, aby žhnula a chvěla se jako svíčkové světlo.

Vypnutí režimu svíčkového světla
Znovu stiskněte a podržte tlačítko  (zap./pohotovostní režim) přibl. 2 sekundy.

Příbuzné téma
Vyberte intenzitu režimu svíčkového světla reproduktoru

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Při zapnutém reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko  (zap./pohotovostní režim) přibl. 2 sekundy.1
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Vyberte intenzitu režimu svíčkového světla reproduktoru

Vyberte intenzitu režimu svíčkového světla reproduktoru.

Poznámka
Když je jednotka v režimu svíčkového světla, nelze upravit jas LED osvětlení, a to ani použitím aplikace Sony | Music Center či
stisknutím tlačítek +/– položky  (LED osvětlení). Režim svíčkového světla na chvíli vypněte a pak upravte jas.

Příbuzné téma
Využití režimu svíčkového světla

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Při zapnutém reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko  (zap./pohotovostní režim) přibl. 2 sekundy.

Zapne se režim svíčkového světla.

1

Stisknutím tlačítek +/– položky  (LED osvětlení) vyberte vhodnou intenzitu ze 2 hodnot.2
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Použití funkce Časovač vypnutí

Zrušení funkce Časovač vypnutí
Stiskněte tlačítko TIMER/ WPS znovu.
Zazní zvukový signál* indikující zrušení funkce Časovač vypnutí.
* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)

Tip
K nastavení doby časovače vypnutí lze také použít aplikaci Sony | Music Center.

Příbuzné téma
Co lze dělat s aplikací Sony | Music Center

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Stiskněte tlačítko TIMER/ WPS.

Zazní zvukový signál* indikující nastavení funkce Časovač vypnutí. Napájení se automaticky vypne po 60 minutách.
* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)

1
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Poslech hudby z externího zařízení

Poslouchejte hudbu z externího zařízení na reproduktoru.

Tip
Pro výstup hudby ze zařízení BLUETOOTH se stále zapojeným spojovacím kabelem do konektoru AUDIO IN buď stiskněte
tlačítko BLUETOOTH/ PAIRING na dolní straně reproduktoru, anebo použijte aplikaci Sony | Music Center pro přepnutí
zařízení BLUETOOTH na to, které chcete použít k přehrávání.
Je-li hlasitost příliš nízká, nastavte vyšší hlasitost reproduktoru i připojeného audiozařízení.

Příbuzné téma
Co lze dělat s aplikací Sony | Music Center

Připojte přenosné audiozařízení ke konektoru AUDIO IN.

Použijte komerční audiokabel (bezodporový mini-stereo na mini-stereo).

1

Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.2
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Co lze dělat s aplikací Sony | Music Center

Aplikace Sony | Music Center slouží k obsluze audiozařízení Sony kompatibilních s aplikací Sony | Music Center ze
smartphonu/zařízení iPhone.
Podrobnosti o aplikaci Sony | Music Center viz následující adresa URL.
https://www.sony.net/smcqa/

Možnosti (základní nastavení)

Kontrola kapacity baterie

Nastavení pro vypnutí napájení

Nastavení pro všechny funkce pohotovostního režimu (Autom. pohotovostní režim, Network Standby)

Nastavení pro jas LED osvětlení

Nastavení pro režim svíčkového světla

Nastavení pro funkci BASS BOOST

Nastavení pro funkci DSEE HX

Výběry pro kodek Bluetooth (Auto/SBC)

Možnosti (nastavení týkající se funkcí Wi-Fi a BLUETOOTH)

Různá připojení (Wi-Fi, funkce Wireless Stereo, funkce Wireless Multi-room, funkce Speaker Add)

Nastavení pro nabídku Přehrát na dotyk

Ruční aktualizace přes Wi-Fi

Kontrola verze softwaru

Poznámka
Operace, které může aplikace Sony | Music Center provádět, se liší v závislosti na audiozařízení. Technické údaje aplikace
podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma
Instalace aplikace Sony | Music Center

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Instalace aplikace Sony | Music Center

Nainstalujte aplikaci Sony | Music Center na smartphone/zařízení iPhone atd. z obchodu Google Play nebo App Store.

Příbuzné téma
Co lze dělat s aplikací Sony | Music Center

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Stáhněte aplikaci Sony | Music Center z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji.1

Po dokončení instalace spusťte aplikaci Sony | Music Center.2
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Technické údaje

Sekce reproduktoru

Sekce zesilovače

Sekce sítě

Sekce BLUETOOTH

Reproduktory Výškový reproduktor: Válcový typ z organického skla, Basový reproduktor: Průměr přibl. 35 mm

Typ skříně Model s pasivním zářičem

Frekvenční pásmo 60 Hz – 40 000 Hz

Referenční výkon Přibl. 11 W (basový reproduktor při 1% harmonickém zkreslení, 1 kHz, 4 Ω)

Počet výstupů 4 kan. (výškový reproduktor: 3 kan., basový reproduktor: 1 kan.)

Kompatibilní
standardy

IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bitový, WEP 128 bitový, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-
PSK (TKIP))

Kmitočtové pásmo Pásmo 2,4 GHz, pásmo 5 GHz

Výstup Specifikace BLUETOOTH třídy výkonu 2

Maximální dosah komunikace Přímá viditelnost přibl. 10 m*1

Kmitočtové pásmo Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Komunikační systém Specifikace BLUETOOTH verze 4.2

Způsob modulace FHSS

Kompatibilní profily BLUETOOTH*2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Podporované kodeky*3

SBC*4

AAC*5

LDAC*6

Příslušná ochrana obsahu SCMS-T

Šířka pásma pro přenos (A2DP) 20 Hz – 20 000 Hz (se vzorkováním 44,1 kHz)
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Obecné

Typové štítky a důležité informace jsou uvedeny v dolní části reproduktoru a na povrchu napájecího adaptéru.
Adresa MAC sítě Wi-Fi je uvedena na vnější dolní části tohoto reproduktoru.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ZVUKOVÝ VSTUP (AUDIO
IN)

ANALOGOVÝ, stereo minikonektor, ø 3,5 mm

Napájení
5 V 1,5 A stejnosměrným proudem (prostřednictvím dodaného USB napájecího
adaptéru připojeného ke zdroji 100 V – 240 V stř. pr., 50 Hz/60 Hz) nebo pomocí
vestavěné lithium-iontové baterie

Spotřeba elektrické energie
(při použití USB napájecího
adaptéru)

Přibl. 11 W (při nabíjení, max. nastavení jasu osvětlení)

Přibl. 0,2 W (při zapnutém režimu BLUETOOTH/network standby (pohotovostní
režim sítě))

Přibl. 0,2 W (při vypnutém režimu BLUETOOTH/network standby (pohotovostní
režim sítě))

Výdrž lithium-iontového
akumulátoru

Přibl. 8 hodin*7 (pokud nejsou navázána BLUETOOTH a Wi-Fi připojení)

Přibl. 8 hodin*7 (při navázaném Wi-Fi připojení)

Doba nabíjení lithium-
iontového akumulátoru Přibl. 5 hodin*7

Provozní teplota 5 °C - 35 °C

Rozměry (včetně
vyčnívajících částí a
ovládacích prvků)

Přibl. prům. 90 mm × 277 mm

Hmotnost Přibl. 1,1 kg

Dodané příslušenství Viz položka Referenční příručka dodávaná s tímto reproduktorem.

Skutečný dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jako jsou například překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnné trouby,
statická elektřina, citlivost příjmu, výkon antény, operační systém, softwarové aplikace atd.

*1

Profily standardu BLUETOOTH popisují účel komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.*2
Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu*3
Kodek Subband*4
Pokročilé kódování zvuku (Advanced Audio Coding)*5
LDAC je technologie kódování audia vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenos audio obsahu ve vysokém rozlišení (Hi-Res), a to i
pomocí BLUETOOTH připojení.

*6

V závislosti na okolní teplotě a podmínkách používání se může skutečná doba lišit.*7
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

O zásadách ochrany osobních údajů

Pro zákazníky využívající aplikaci Sony | Music Center, kteří souhlasili se sběrem informací o
způsobu použití jednotky:

Zásady ochrany osobních údajů, s nimiž jste souhlasili, viz následující webová stránka.
http://policies.sony.net/vs/01/index.html
Zamítnete-li aktivaci sběru informací v nabídce nastavení* aplikace Sony | Music Center nebo pokud zinicializujete
reproduktor, ukončí společnost Sony sběr informací, i když jste s tím již souhlasili. (Podrobnosti o inicializaci
reproduktoru viz část „Inicializace reproduktoru“.)

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

K 1. únoru 2019; pouze systém Android.*

68

http://policies.sony.net/vs/01/index.html


Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

O indikátorech

Indikátor  (zap./pohotovostní režim)

Při použití vestavěné dobíjecí baterie

Při připojení k napájecímu adaptéru USB

Ostatní

Svítí (bíle) Vestavěná dobíjecí baterie má dostatečnou zbývající kapacitu.

Pomalu bliká
(červeně)

Vestavěné dobíjecí baterii dochází kapacita. Nabijte baterii reproduktoru.
Po chvíli zvukový signál* z reproduktoru indikuje, že již vestavěná dobíjecí baterie nemá žádnou
kapacitu a že se napájení brzy vypne.

Nesvítí Reproduktor je vypnutý.

Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)*

Svítí (bíle) Reproduktor je zapnutý a dokončil nabíjení.

Pomalu bliká (bíle, -
- . . . )

Reproduktor je zapnutý a probíhá nabíjení.

Svítí (oranžově) Reproduktor je vypnutý a probíhá nabíjení.

Nesvítí Reproduktor je vypnutý a dokončil nabíjení.

Rychle bliká (bíle) Reproduktor je v režimu BLUETOOTH/Network Standby a vestavěná dobíjecí baterie má
dostatek zbývající kapacity.

Rychle bliká (oranžově a
bíle)

Reproduktor je v režimu BLUETOOTH/Network Standby a vestavěná dobíjecí baterie má
méně než 90 % zbývající kapacity.

Pomalu bliká (bíle, 
-  . . . )

Probíhá spouštění reproduktoru. Neobsluhujte reproduktor, dokud indikátor nepřestane
blikat. Počkejte, až bude souvisle svítit.
Indikátor může blikat v následujících situacích.

Při prvním zapojení do el. zásuvky po zakoupení

Při zapojení napájecího adaptéru USB do konektoru DC IN 5 V reproduktoru po
vyčerpání kapacity vestavěné dobíjecí baterie

Když je reproduktor obnoven po přechodu do ochranného režimu

Když byl reproduktor zinicializován

Pomalu bliká (oranžově) Probíhá aktualizace softwaru.

Rychle bliká (červeně) Reproduktor přešel do ochranného režimu.
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Indikátor  (Přehrát na dotyk)

Indikátor BLUETOOTH

Při připojování k zařízení BLUETOOTH

Při použití funkce Speaker Add

Indikátor sítě

Při připojování k Wi-Fi

Svítí (bíle) Funkce Spotify Connect právě slouží k přehrávání hudby přes funkci Přehrát na dotyk.

Bliká (bíle) Registrace do oblíbené hudby byla úspěšná.

Bliká (červeně)

Zazní-li také zvukový signál chyby, zvažte následující.

Funkce Spotify Connect nebyla nikdy použita

Reproduktor není připojen k Wi-Fi

Funkci Spotify Connect nelze použít

Rychle bliká
(bíle)

Reproduktor přešel do režimu párování. Proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.

Pomalu bliká
(bíle)

Reproduktor se automaticky začne připojovat k zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno
naposledy.

Svítí (bíle) Reproduktor je připojen k zařízení BLUETOOTH.

Rychle bliká
(oranžově)

Reproduktor dokončil připojení Speaker Add a čeká na spárování se zařízením BLUETOOTH.
Proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.

Pomalu bliká
(oranžově)

Připojení Speaker Add se spouští se zařízením LSPX-S2.

Svítí
(oranžově)

Reproduktor je používán ve dvojitém režimu.

Reproduktor je používán ve stereofonním režimu (levý (L) kanál).

Svítí (červeně) Reproduktor je používán ve stereofonním režimu (pravý (R) kanál).

Nesvítí Reproduktor není připojen k Wi-Fi.

Svítí (bíle)
Reproduktor je připojen k Wi-Fi.
Funkce Spotify Connect není používána.

Svítí (zeleně) Reproduktor je připojen k Wi-Fi a funkce Spotify Connect je právě
používána.

Pomalu bliká (bíle, ) Funkce Wi-Fi je vypnutá.

Pomalu bliká (bíle, -- -- Probíhá sestavení připojení Wi-Fi.
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Při použití funkce Wireless Stereo

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

)

Rychle bliká (bíle) Nelze se připojit k Wi-Fi.

Svítí
(oranžově)

Reproduktor je v bezdrátovém stereofonním připojení a právě slouží jako levý kanál.

Svítí
(červeně)

Reproduktor je v bezdrátovém stereofonním připojení a právě slouží jako pravý kanál.

Bliká
(oranžově)

Probíhá sestavení bezdrátového stereofonního připojení.

Reproduktor je v bezdrátovém stereofonním připojení, právě slouží jako levý kanál a signál je
aktuálně přerušován.

Bliká
(červeně)

Reproduktor je v bezdrátovém stereofonním připojení, právě slouží jako pravý kanál a signál je
aktuálně přerušován.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Předběžná opatření

Bezpečnost

Typové štítky jsou umístěny na spodní ploše jednotky a na povrchu napájecího adaptéru.

MAC adresa Wi-Fi sítě je umístěna na spodní ploše této jednotky.

Před použitím napájecího adaptéru USB ověřte, že je jeho provozní napětí stejné jako napětí místní el. sítě.

Zapnutí/vypnutí funkce bezdrátového připojení

Funkce bezdrátového připojení této jednotky se zapne tehdy, když jednotku zapnete stisknutím tlačítka 
(zapnutí/pohotovostní režim).
Pokud chcete vypnout funkci bezdrátového připojení, vypněte jednotku stisknutím tlačítka  (zapnutí/pohotovostní
režim).
Pokud používáte funkci Network Standby (Pohotovostní režim sítě), vypněte ještě před vypnutím jednotky příslušné
nastavení Network Standby (Pohotovostní režim sítě) v aplikaci Sony | Music Center.

Nárůst teploty

Pokud budete jednotku používat po delší dobu, její teplota i teplota USB napájecího adaptéru stoupne. Nejedná se o
poruchu.

Umístění

Jednotka reproduktoru, vestavěný zesilovač a skříň jsou přesně vyladěné. Zařízení nerozebírejte, neupravujte apod.

Nevkládejte otvorem do reproduktoru cizí předměty.

Necákejte na tento produkt vodu. Produkt není vodotěsný.

Jednotku nenechávejte na místech vystavených vysokým teplotám, jako je přímé sluneční záření, blízko zdroje tepla
či pod osvětlovacím zařízením.

Jednotku nepoužívejte ani nenechávejte v autě.

Neosazujte jednotku v nakloněné poloze. V důsledku vznikajících vibrací totiž může spadnout, což by mohlo vést k
poruše, poškození nebo ke snížení výkonu.

Pokud budete jednotku stavět na povrch se speciální úpravou (voskovaný, olejovaný, leštěný apod.), dbejte zvýšené
opatrnosti, protože by mohlo dojít ke vzniku skvrn nebo ke změně barvy povrchu.

V závislosti na umístění by mohla jednotka spadnout. Nenechávejte v blízkosti jednotky žádné cenné předměty.

Při přenášení jednotky dávejte pozor na následující.

Nenechávejte v blízkosti jednotky předměty náchylné na působení magnetismu (platební karty apod.).

Místo zakoupení Provozní napětí

Všechny země/oblasti 100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
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Nedržte zařízení za válec z organického skla.

Dbejte na to, abyste jednotkou neudeřili do jiných předmětů.

Pokud se jednotka zašpiní, otřete jí skříňku měkkým hadříkem navlhčeným v šetrném saponátu. Nepoužívejte
benzín, alkohol, ředidlo, čistící prostředky apod., protože by poškodily povrchovou úpravu. Informace o čištění válce
z organického skla naleznete v kapitole „Manipulace s válcem s organickým sklem“.

Organické sklo

U jednotky je použito organické sklo.
Nesprávné používání organického skla může mít za následek prasknutí skla, což může způsobit zranění nebo někdy
vést k oslepnutí. Může to mít také negativní dopad na kvalitu zvuku, osvětlení apod. Abyste zabránili nehodě, dodržujte
následující pokyny.

Nechytejte ji za organické sklo přímo rukama ani ji za něj nezvedejte.
Pokud jednotku za organické sklo uchopíte, abyste ji zvedli, může se v případě pádu poškodit nebo způsobit zranění.

Nevystavujte jednotku silným nárazům, například upuštěním z velké výšky, nenarážejte jí do jiných předmětů ani na
ni nestoupejte. Pokud byste jednotkou udeřili do tvrdého předmětu, i kdyby to nebylo velkou silou, mohlo by se
organické sklo rozbít, prasknout, odštípnout se nebo zdeformovat, což by mohlo mít za následek selhání nebo
snížení výkonu.

Dbejte na to, abyste organické sklo nepoškrábali.
Malé praskliny a odštěpky mohou způsobit prasknutí organického skla. Pokud sklo popraská, ale nepraskne úplně,
mohlo by dojít k jeho náhlému a nečekanému prasknutí. Malé odštěpky, malé prasklinky a velké praskliny mohou mít
výrazný negativní dopad na kvalitu zvuku, osvětlení a na další funkce.

Nevystavujte jednotku prudkým změnám teploty.
Organické sklo není odolné vůči horku. Neumisťujte jednotku na horké předměty ani do jejich blízkosti.
Prudké výkyvy teploty mohou způsobit prasknutí nebo deformaci skla.

okud si u válce z organického skla všimnete prasklinek, odštěpků, prasklin nebo jiných abnormalit, obraťte se na
nejbližšího prodejce Sony.

Manipulace s válcem s organickým sklem

Bez použití síly odstraňte prach měkkým kartáčem nebo péřovou prachovkou, organické sklo potom otřete dodaným
hadříkem na čištění. (Nepoužívejte hrubý kartáček, houbičku apod.)

Pokud je organické sklo zamaštěné nebo pokryté otisky prstů, dýchněte na ně a otřete je pomocí dodaného hadříku
na čištění.

Pokud je organické sklo nadměrně znečištěné, otřete je přiloženým čisticím hadříkem navlhčeným ve studené nebo
vlažné mýdlové vodě.

Nepoužívejte benzín, alkohol, ředidlo, čistící prostředky apod., protože by poškodili povrchovou úpravu.

Jednotku nerozebírejte. Mohlo by to způsobit zhoršení výkonu a kvality zvuku.

Osvětlení válce s organickým sklem

Nedívejte se přímo do světla.

Poznámky k USB napájecímu adaptéru

Než budete připojovat nebo odpojovat USB napájecí adaptér, jednotku nejprve vypněte. Jinak by mohlo dojít k
poruše.

Používejte pouze přiložený USB napájecí adaptér a micro USB kabel. Abyste předešli poškození jednotky,
nepoužívejte žádný jiný USB napájecí adaptér.
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Polarita zástrčky

Zapojte USB napájecí adaptér do blízké síťové zásuvky. Pokud dojde k jakýmkoli potížím, okamžitě jej ze síťové
zásuvky vytáhněte.

Napájecí USB adaptér neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.

Ostatní

Jednotku nepoužívejte ani nenechávejte v extrémně chladném či horkém prostředí (teplota mimo rozsah 5 °C – 35
°C). Je-li jednotka používána či ponechána mimo výše uvedený rozsah, může se automaticky zastavit k ochraně
vnitřních obvodů.

Při vysokých teplotách může dojít k zastavení nabíjení či poklesu hlasitosti k ochraně baterie.

Když zjistíte, že kontrolka nabíjení bliká, doporučujeme baterii nabít. Nabitím baterie poté, co se kontrolka rozbliká,
prodloužíte dobu, po kterou ji můžete používat.

I když nehodláte jednotku delší dobu používat, nabijte baterii na plnou kapacitu 1x za 6 měsíců, abyste zachovali její
kapacitu.

Pokud se doba, po kterou je možné jednotku používat, zkrátí zhruba na polovinu oproti běžnému stavu, je možné, že
končí životnost nabíjecího akumulátoru.

Pokud máte v souvislosti s touto jednotkou otázky nebo potíže, kterými se tento návod nezabývá, obraťte se prosím
na nejbližšího prodejce Sony.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Poznámky k nabíjení

Životnost vestavěné lithium-iontové dobíjecí baterie

I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, nabijte vestavěnou dobíjecí baterii na plnou kapacitu 1x za 6
měsíců, abyste zachovali její kapacitu.

Není-li reproduktor delší dobu používán, může se prodloužit doba nabíjení vestavěné dobíjecí baterie.

Vestavěná dobíjecí baterie má určitou životnost. Postupem času a zvyšujícím se počtem použití vestavěné dobíjecí
baterie se její kapacita pomalu snižuje. Pokud se doba možného používání vestavěné dobíjecí baterie zřejmě
výrazně zkrátila, přestože došlo k jejímu plnému nabití, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Doba životnosti vestavěné dobíjecí baterie se liší v závislosti na jejím použití, prostředí a způsobu skladování.

Pozor

Pokud reproduktor při nabíjení vestavěné dobíjecí baterie detekuje nějaký problém z důvodu následujících příčin, ukončí
nabíjení i v případě, že nebylo dokončeno.

Okolní teplota je mimo rozsah 5 °C – 35 °C.

Vestavěná dobíjecí baterie má nějaký problém.

Nabíjení vestavěné dobíjecí baterie trvá příliš dlouho.

Poznámka
Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách používání vestavěné dobíjecí baterie.

Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C – 35 °C.

Během nabíjení se reproduktor zahřívá. Nejedná se o poruchu.

Nevystavujte reproduktor rychlé změně teploty, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani mechanickému rázu.
Reproduktor také nikdy nenechávejte v autě zaparkovaném na slunci.

Je-li dodaný napájecí adaptér USB zapojen do el. zásuvky, může se reproduktor nabíjet, i když je zapnutý.
V tomto případě může nabíjení vestavěné dobíjecí baterie v závislosti na podmínkách použití trvat delší dobu. Proto
doporučujeme reproduktor při nabíjení vypnout.

V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení zastaví kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru příliš dlouho, také
dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte USB kabel mikro-USB od reproduktoru a pak jej zapojte znovu,
když bude provozní teplota v rozsahu 5 °C – 35 °C.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Aktualizace předinstalovaného softwaru

Po vydání nové verze softwaru lze aktualizovat předinstalovaný software reproduktoru pomocí následujících metod.
Aktualizací softwaru dojde k přidání nových funkcí, jež umožňují pohodlnější a stabilnější používání reproduktoru.
Před aktualizací zrušte skupinu funkce Wireless Stereo apod.

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

Reproduktor je zapojen do el. zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru USB.
(Aktualizace softwaru nelze provádět při provozu s vestavěnou dobíjecí baterií.)

Reproduktor je připojen k internetu přes Wi-Fi.

1. metoda aktualizace: Automatická aktualizace přes internet
Je-li reproduktor připojen k internetu, může zjistit aktualizaci softwaru a automaticky ji nainstalovat, když
reproduktor nepoužíváte. Tato funkce vyžaduje provedení nastavení reproduktoru.

2. metoda aktualizace: Ruční aktualizace přes internet
Je-li reproduktor připojen k internetu, může zjistit aktualizaci softwaru. Ihned po zapnutí reproduktoru zabliká
indikátor  (zap./ pohotovostní režim) 2krát oranžově, aby vás informoval. Toto je výchozí nastavení.

Tip
Po dokončení aktualizace se reproduktor automaticky přepne do režimu BLUETOOTH/Network Standby.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

1. metoda aktualizace: Automatická aktualizace přes internet

Reproduktor obsahuje funkci, která automaticky aktualizuje software na nejnovější verzi v případě, že je reproduktor
připojen k internetu přes Wi-Fi.
Tato funkce je standardně deaktivována.

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

Reproduktor je zapojen do el. zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru USB.
(Aktualizace softwaru nelze provádět při provozu s vestavěnou dobíjecí baterií.)

Reproduktor je připojen k internetu přes Wi-Fi.

 

Automatická aktualizace softwaru
Spusťte aplikaci Sony | Music Center na smartphonu či podobném zařízení a proveďte nastavení v položce [System]
v nabídce [Settings].
Tím se zaktivuje funkce automatické aktualizace softwaru ([Auto Update]) reproduktoru. Je-li funkce [Auto Update]
deaktivována, zaktivujte jí změnou nastavení.

Aktualizace se provádí v době nečinnosti reproduktoru*, např. během noci nebo když je reproduktor v režimu
BLUETOOTH/Network Standby. Při aktualizaci reproduktoru bliká indikátor  (zap./pohotovostní režim) pomalu
oranžově.

 

Deaktivace automatické aktualizace softwaru
Spusťte aplikaci Sony | Music Center na smartphonu či podobném zařízení a deaktivujte položku [Auto Update]
v nabídce [Settings].

Nicméně i když tuto funkci deaktivujete, software může být přesto automaticky aktualizován kvůli kritickým změnám.

Indikátory mohou svítit/blikat, jak je vysvětleno v následujícím textu:

Indikátor sítě svítí bíle 1 sekundu

Indikátor BLUETOOTH svítí bíle 1 sekundu

Indikátor  (zap./pohotovostní režim) bliká rychle oranžově

Aktualizace softwaru se nezdařila.
Vypněte reproduktor a pak jej znovu zapněte. Aktualizace bude pokračovat. Pokud se situace nezlepší ani po vypnutí a
zapnutí reproduktoru, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Tip
Během aktualizace reproduktoru jej nevypínejte.

Pokud je reproduktor připojen k síti a přitom detekuje, že byla vydána aktualizace softwaru, zabliká indikátor 
(zap./pohotovostní režim) 2krát oranžově ihned po zapnutí reproduktoru.

Nastavení časového pásma lze provést z aplikace Sony | Music Center.*
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Bez ohledu na to, zda je nastavení položky [Auto Update] aktivováno či deaktivováno, detekuje-li reproduktor aktualizaci
softwaru, zabliká indikátor  (zap./pohotovostní režim) 2krát oranžově ihned po zapnutí reproduktoru.

Poznámka
Aktualizace obvykle trvá 3 až 10 minut. V závislosti na prostředí sítě může trvat i déle.

Během aktualizace reproduktoru jej neobsluhujte. Při aktualizaci nechte reproduktor připojený k síti a zapojený do el. zásuvky
pomocí napájecího adaptéru USB. Aktualizaci nelze provést, když je reproduktor napájen pouze vestavěnou dobíjecí baterií.

Aktualizaci nesmíte přerušit.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

2. metoda aktualizace: Ruční aktualizace přes internet

Pokud reproduktor během použití přes síť Wi-Fi detekuje, že byla vydána aktualizace softwaru, zabliká indikátor 
(zap./pohotovostní režim) 2krát oranžově ihned po zapnutí reproduktoru.
V takovém případě postupujte podle následujících pokynů a aktualizujte software na nejnovější verzi.
Po spuštění aktualizace se zastaví přehrávaní jakékoli hudby. Zároveň dojde k odpojení jakékoli připojení BLUETOOTH.

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

Reproduktor je zapojen do el. zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru USB.
(Aktualizace softwaru nelze provádět při provozu s vestavěnou dobíjecí baterií.)

Reproduktor je připojen k internetu přes Wi-Fi.

Indikátory mohou svítit/blikat, jak je vysvětleno v následujícím textu:
Indikátor sítě svítí bíle 1 sekundu

Indikátor BLUETOOTH svítí bíle 1 sekundu

Indikátor  (zap./pohotovostní režim) bliká rychle oranžově

Aktualizace softwaru se nezdařila.
Vypněte reproduktor a pak jej znovu zapněte. Aktualizace bude pokračovat. Pokud se situace nezlepší ani po vypnutí a
zapnutí reproduktoru, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka
Aktualizace obvykle trvá 3 až 10 minut. V závislosti na prostředí sítě může trvat i déle.

Při aktualizaci nechte reproduktor připojený k síti a zapojený do el. zásuvky pomocí napájecího adaptéru USB. Aktualizaci nelze
provést, když je reproduktor napájen pouze vestavěnou dobíjecí baterií.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

K aktualizaci reproduktoru použijte aplikaci Sony | Music Center.

Obsluhujte reproduktor dle pokynů na obrazovce v aplikaci Sony | Music Center.
Během aktualizace nelze reproduktor používat.
Po dokončení aktualizace se reproduktor automaticky přepne do režimu BLUETOOTH/Network Standby.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Detekce nejnovějšího softwaru během připojení k síti

Reproduktor obsahuje funkci, která automaticky aktualizuje software na nejnovější verzi v případě, že je reproduktor
připojen k Wi-Fi.
Pokud reproduktor detekuje, že byla vydána aktualizace softwaru, zabliká indikátor  (zap./pohotovostní režim) 2krát
oranžově ihned po zapnutí reproduktoru.
Nicméně se liší doba, kdy každý reproduktor tuto aktualizaci automaticky detekuje, aby nedošlo k případné chybné
funkci způsobené tím, že všichni přistupují k síťovému serveru najednou. Tato část vysvětluje, jak ručně ověřit nejnovější
vydaný software.

Příprava k detekci
Reproduktor může detekovat nejnovější aktualizace softwaru za následujících podmínek.

Reproduktor je zapojen do el. zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru USB.
(Aktualizace softwaru nelze provádět při provozu s vestavěnou dobíjecí baterií.)

Reproduktor je připojen k síti.
Ověřte, že indikátor sítě svítí bíle.

Při použití funkce Wireless Stereo zrušte skupinu.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Ověřte aktualizaci softwaru reproduktoru pomocí aplikace Sony | Music Center.

Obsluhujte reproduktor dle pokynů na obrazovce v aplikaci Sony | Music Center.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Ochranné známky

Android, Google Play a další příbuzné značky a logotypy jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační značkou sdružení Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® jsou registrované ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou registrované obchodní značky sdružení Wi-Fi
Alliance.

Loga a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití
těchto značek společností Sony Corporation je v rámci licence.

N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.

LDAC™ a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Apple, logotyp Apple, iPhone, a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších
zemích.
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.
Použití tohoto příslušenství s výrobkem značky Apple může ovlivnit bezdrátové funkce.

Spotify a loga Spotify jsou obchodními značkami společnosti Spotify Group.
Spotify Software podléhá licencím třetích stran uvedeným zde:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Patenty a technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovány od společností Fraunhofer IIS a Thomson.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky či ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v
USA anebo jiných zemích.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům. Symboly ™ a ® jsou v dokumentech
vynechány.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Webové stránky zákaznické podpory

Informace týkají se podpory systému naleznete na následujících webových stránkách zákaznické podpory.

Pro zákazníky v Evropě:
https://www.sony.eu/support

Pro zákazníky v ostatních zemích/regionech:
https://www.sony-asia.com/support

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Co mohu udělat k vyřešení problému?

Nefunguje-li reproduktor podle očekávání, zkuste problém vyřešit následujícím postupem.

Najděte symptomy problému v dokumentu Uživatelská příručka a zkuste všechny uvedené nápravné akce.

Nabijte reproduktor.
Některé problémy lze vyřešit nabitím vestavěné dobíjecí baterie.

Resetujte reproduktor.
Na rozdíl od inicializace reproduktoru nedojde k vymazání údajů o párování.
Funkce Speaker Add je zrušena. Mohou se také změnit funkce, hlasitost a další nastavení zvuku.

Zinicializujte reproduktor.

Vyhledejte informace o tomto problému na webové stránce zákaznické podpory.

Není-li výše uvedený postup úspěšný, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma
Nabíjení reproduktoru
Použití tlačítka RESET
Inicializace reproduktoru

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

83



Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
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Nelze zapnout reproduktor či nabít vestavěnou dobíjecí baterii

Ověřte, že je vestavěná dobíjecí baterie nabitá.

Ověřte, že jsou síťový adaptér USB a kabel mikro-USB řádně zapojeny.

Ověřte, že jsou síťový adaptér USB a kabel mikro-USB řádně zapojeny do el. zásuvky a reproduktoru.

Pokud se reproduktor nezapne nebo nebyl delší dobu používán, nejprve nabijte vestavěnou dobíjecí baterii alespoň
1 hodinu a potom reproduktor zapněte.

Pro nabíjení vestavěné dobíjecí baterie používejte dodaný napájecí adaptér USB a kabel mikro-USB. Použití
čehokoli jiného než dodaného napájecího adaptéru USB a kabelu mikro-USB může způsobit nemožnost nabíjení
nebo závady.

V závislosti na specifikacích operačního systému Windows nemusí být možné vestavěnou dobíjecí baterii nabíjet, i
když je reproduktor zapojen do portu USB počítače, na němž je nainstalován systém Windows 8/8.1 či Windows 10.

Příbuzné téma
Nabíjení reproduktoru

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Reproduktor se automaticky vypne a indikátor (zap./pohotovostní režim) bliká
červeně (ochranný režim)

Bliká-li indikátor  (zap./pohotovostní režim) reproduktoru červeně, je reproduktor v ochranném režimu. Chvíli
počkejte a potom znovu zapněte napájení stisknutím tlačítka  (zap./pohotovostní režim).
Pokud se situace nezlepší ani po vypnutí a zapnutí reproduktoru, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma
Inicializace reproduktoru

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
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Nelze používat tlačítka reproduktoru

Některé problémy může vyřešit resetování reproduktoru.
Stiskněte tlačítko RESET na dolní straně reproduktoru špičatým předmětem, jako je špendlík.
Podrobnosti viz část „Použití tlačítka RESET “.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Indikátor (zap./pohotovostní režim) bliká červeně

Vestavěné dobíjecí baterii dochází kapacita. Zapojte reproduktor do el. zásuvky pomocí dodaného kabelu mikro-USB
a napájecího adaptéru USB a počkejte alespoň 1 hodinu, než se reproduktor nabije.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Připojení BLUETOOTH je sestaveno, ale není slyšet žádný zvuk

Ověřte, že je reproduktor zapnutý. Když je reproduktor zapnutý, svítí indikátor  (zap./pohotovostní režim) bíle.

Zajistěte, aby měl reproduktor spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.

Spárujte reproduktor se zařízením BLUETOOTH znovu.

Může být nízká hlasitost reproduktoru či zařízení BLUETOOTH. Nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň.

Je-li ke konektoru AUDIO IN reproduktoru nebo k zařízení BLUETOOTH připojen kabel, odpojte jej.

Příbuzné téma
O indikátorech

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
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Statický praskot, šum nebo výpadky zvuku

Ověřte, že hlasitost připojeného zařízení není příliš vysoká.

Disponuje-li připojené zařízení funkcí ekvalizéru, vypněte ji.

Reproduktor mějte vždy mimo dosah mikrovlnné trouby.

Zkuste nějak upravit nastavení reproduktoru tím, že změníte vzdálenost mezi reproduktorem a vnitřním prostředím
Wi-Fi 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 připojení BLUETOOTH, protože
v pořadech může docházet k šumu. Tato zařízení nelze používat s reproduktorem přes připojení BLUETOOTH.

Umístěte reproduktor dále od televizoru, rádia či tuneru atd. Používáte-li reproduktor blízko těchto zařízení, může
šum z televizoru, rádia či podobného zařízení generovat výpadky zvuku.

To může být způsobeno rušením signálu. Zkuste reproduktor přemístit na jiné místo. Pokud se šum ztrácí v závislosti
na místě, nejde o chybnou funkci reproduktoru.

4-748-326-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH

Umístěte reproduktor a zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od sebe.

Reproduktor mějte vždy mimo dosah mikrovlnné trouby.

Zkuste nějak upravit nastavení reproduktoru tím, že změníte vzdálenost mezi reproduktorem a vnitřním prostředím
Wi-Fi apod.

To může být způsobeno rušením signálu. Zkuste reproduktor přemístit na jiné místo.

Bliká-li indikátor BLUETOOTH pomalu, není reproduktor v režimu párování. Stiskněte tlačítko BLUETOOTH/
PAIRING přibl. 2 sekundy. Reproduktor vydá zvukový signál*, který znamená přechod do režimu párování, a indikátor
BLUETOOTH bude rychle blikat.

Dostatečně nabijte vestavěnou dobíjecí baterii reproduktoru, nebo reproduktor zapojte do el. zásuvky.

Při použití funkce Speaker Add spárujte zařízení s reproduktorem, který byl nastaven jako hlavní jednotka. Zařízení
nelze spárovat s reproduktorem, který byl nastaven jako satelitní jednotka.

Příbuzné téma
Nabíjení reproduktoru
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Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)*
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Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Reproduktor nelze připojit k zařízení BLUETOOTH pomocí jednoho dotyku (NFC)

Držte NFC-kompatibilní zařízení blízko značky N na reproduktoru, dokud zařízení nezareaguje. Když zareaguje,
NFC-kompatibilní zařízení zavibruje a indikátor BLUETOOTH reproduktoru začne rychle blikat bíle (k vibraci nemusí
dojít v závislosti na NFC-kompatibilním zařízení). Pokud se spojení nesestaví, pohybujte zařízením pomalu okolo.

Ověřte, že je zapnuta funkce NFC daného zařízení.

Odemkněte obrazovku smartphonu.

Je-li zařízení v pouzdře, vyjměte jej.

Citlivost příjmu signálu NFC se liší v závislosti na zařízení. Pokud se spojení reproduktoru a zařízení nedaří sestavit
jedním dotykem, připojte zařízení k reproduktoru pomocí operací na obrazovce.

Ověřte, že je dané zařízení kompatibilní s technologií NFC.

Při použití funkce Speaker Add spárujte zařízení s reproduktorem, který byl nastaven jako hlavní jednotka. Zařízení
nelze spárovat s reproduktorem, který byl nastaven jako satelitní jednotka.

Pro spárování se zařízením BLUETOOTH použijte smartphone se systémem Android.

Příbuzné téma

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Připojení k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku (NFC)
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Skleněný reproduktor
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Nelze se připojit k Wi-Fi

Ověřte, že je zapnutý směrovač (přístupový bod) Wi-Fi.

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi, umístěte reproduktor blízko směrovače (přístupového bodu) Wi-Fi a proveďte nastavení
znovu.

Používáte-li aplikaci Sony | Music Center na smartphonu či podobném zařízení k úpravám nastavení Wi-Fi
reproduktoru, připojte smartphone či podobné zařízení předem k síti Wi-Fi, kterou hodláte používat.

Potvrďte, že jsou nastavení pro směrovač Wi-Fi (přístupový bod) správná. Je-li na směrovači Wi-Fi zapnut skrytý
režim identifikátoru SSID, vypněte jej. Podrobnosti o nastavení směrovače Wi-Fi viz návodu k použití směrovače Wi-
Fi.

Umístěte reproduktor blíže ke směrovači Wi-Fi. Důvodem, proč se nelze připojit k Wi-Fi, mohou být zařízení
používající frekvenci v pásmu 2,4 GHz, jako jsou mikrovlnné přístroje, zařízení BLUETOOTH a digitální bezdrátová
zařízení. Umístěte reproduktor dále od takových zařízení, nebo je vypněte.

Reproduktor nepodporuje normu IEEE 802.11ac. Připojte se buď na frekvenčním pásmu 2,4 GHz (11b, 11g či 11n)
anebo frekvenčním pásmu 5 GHz (11a či 11n).

V případě existence více místních sítí zkontrolujte, zda jsou reproduktor a počítač či smartphone připojené
k odděleným sítím.

Pokud je nelze propojit, i když jste nastavení provedli správně, zkuste následující postup.

Vypněte přístupový bod (směrovač Wi-Fi), chvíli počkejte, a pak jej znovu zapněte.

Vypněte reproduktor, chvíli počkejte, a pak jej znovu zapněte.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Nelze se připojit k Wi-Fi (i když je vybrán správný identifikátor SSID)

Nelze-li reproduktor připojit, i když je vybrán správný identifikátor SSID pro bezdrátový směrovač sítě LAN, ověřte
použití správného hesla (šifrovacího klíče).

Protože hesla (šifrovací klíče) rozlišují velká a malá písmena, nezapomeňte při zadávání znaků ověřovat, zda jsou
zadány správně jako velká či malá písmena. Stejně tak nelze provádět správná nastavení v případě použití
dvojbajtových znaků, takže údaje vždy zadávejte jednobajtovými znaky.

Příklady znaků, které lze snadno zaměnit:
„I (velké písmeno I)“ a „l (malé písmeno L)“
„0 (číslice nula)“ a „O (velké písmeno O)“
„d (malé písmeno D)“ a „b (malé písmeno B)“
„9 (číslice devět)“ a „q (malé písmeno Q)“
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Nelze se připojit k síti pomocí tlačítka WPS

Při použití funkce Wireless Stereo zrušte skupinu.

Nejprve připojte počítač k reproduktoru a pomocí počítače vyhledejte směrovač Wi-Fi (skenování přístupových
bodů); pak proveďte nastavení pro danou síť.

Zaktualizujte firmware směrovače Wi-Fi (přístupového bodu) na nejnovější verzi.

Stiskněte a podržte tlačítko TIMER/  WPS na reproduktoru přibl. 2 sekundy a ověřte, že reproduktor vydal
zvukový signál*.
* Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)

Viz návod k použití směrovače Wi-Fi a zjistěte, zda není způsob ovládání tlačítka Wi-Fi Protected Setup (WPS) pro
daný směrovač Wi-Fi odlišný.

V závislosti na směrovači Wi-Fi může být potřeba stisknout a podržet tlačítko Wi-Fi Protected Setup (WPS) několik
sekund, aby došlo k jeho nastavení. Podrobné informace viz návod k použití daného směrovače Wi-Fi.

Umístěte směrovač Wi-Fi blíže k reproduktoru.

Má-li daný bezdrátový směrovač tlačítko Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete se k síti Wi-Fi připojit touto metodou.
Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky bezdrátového směrovače.

Pokud je nelze propojit, i když jste nastavení provedli správně, zkuste následující postup.

Vypněte přístupový bod (směrovač Wi-Fi), chvíli počkejte, a pak jej znovu zapněte.

Vypněte reproduktor, chvíli počkejte, a pak jej znovu zapněte.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Reproduktor se nezobrazí na obrazovce výběru zařízení v aplikaci Sony | Music
Center

Zkontrolujte připojení Wi-Fi.

Zaktivujte nastavení Wi-Fi na smartphonu či podobném zařízení.

Používáte-li na směrovači Wi-Fi funkci Privacy Separator (oddělovač soukromí) nebo Network Separation (síťové
oddělení), reproduktor zřejmě nebude mít ke směrovači Wi-Fi přístup. Deaktivujte tyto funkce. Způsob ověření
nastavení směrovače Wi-Fi a jejich provádění viz návod k použití směrovače Wi-Fi.

Ověřte, že jsou reproduktor a smartphone nebo podobné zařízení, na němž je nainstalována aplikace Sony | Music
Center, připojeny ke stejnému identifikátoru SSID jako daný směrovač Wi-Fi.

Dobrý příklad
(Reproduktor ( ) a smartphone ( ) jsou připojeny ke stejnému identifikátoru SSID ( ) na směrovači Wi-Fi,
takže jsou připojeny ke stejné síti.)
V tomto stavu lze reproduktor ovládat pomocí aplikace Sony | Music Center ze smartphonu či podobného zařízení.

Špatný příklad
(Reproduktor ( ) a smartphone ( ) jsou připojeny k různým identifikátorům SSID na směrovači Wi-Fi (mobilní
směrovač apod. ), takže jsou připojeny k různým sítím.)
V tomto stavu nelze reproduktor ovládat pomocí aplikace Sony | Music Center ze smartphonu či podobného zařízení.
Jsou-li reproduktor a smartphone nebo podobné zařízení připojeny přes bezdrátovou technologii BLUETOOTH, lze
použít aplikaci Sony | Music Center ke kontrole identifikátoru SSID, k němuž je reproduktor připojen.
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: Internet
: Modem
: Směrovač Wi-Fi
: Reproduktor
: Smartphone atd.

Chcete-li reproduktor obsluhovat ze smartphonu v jiné místnosti, ale je obtížné smartphone připojit přímo ke
stejnému směrovači Wi-Fi jako reproduktor, nainstalujte distribuované připojení pomocí síťového rozbočovače nebo
přístupového bodu Wi-Fi nastaveného na režim infrastruktury.
Obýváte-li bytový komplex (jako je byt nebo kondominium), může smartphone v závislosti na dané situaci využívat
směrovače Wi-Fi, které již mají linky distribuované do všech místností v tomto bytovém komplexu. O konfiguraci sítě
v dané situaci se informujte u správce sítě.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Nelze se připojit ke službě distribuce hudby on-line

Ověřte, že je zapnutý směrovač (přístupový bod) Wi-Fi.

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi, umístěte reproduktor blízko směrovače (přístupového bodu) Wi-Fi a proveďte nastavení
znovu.

Omezuje-li smlouva s poskytovatelem internetu vaše připojení k internetu pouze na 1 zařízení, nedokáže se
reproduktor připojit k internetu v případě, že je již připojeno jiné zařízení. Obraťte se na telekomunikačního operátora
nebo poskytovatele internetu.

Pokud jste vypnuli smartphone nebo podobné zařízení, chvíli počkali a pak jej opět zapnuli, spusťte znovu aplikaci
Sony | Music Center.

Zajistěte, aby byla ve smartphonu či podobném zařízení nainstalována kompatibilní hudební aplikace.

Ověřte, že používáte nejnovější verzi kompatibilní hudební aplikace.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Hudba je přerušována

Došlo k přetížení DLNA-kompatibilního serveru. Ukončete všechny aktuálně spuštěné aplikace.

Je nějaký problém se signálem Wi-Fi. Používáte-li mikrovlnné či podobné zařízení, vypněte jej.

Výběr volby WEP či WPA/WPA2-PSK (TKIP) pro formát zabezpečení může u některých směrovačů/přístupových
bodů kompatibilních s normou IEEE 802.11n rušit komunikaci Wi-Fi. V takovém případě změňte formát na volbu
WPA/WPA2-PSK (AES).
Formát šifrování (zabezpečení) se může lišit v závislosti na typu zařízení. Viz návod k použití daného směrovače
(přístupového bodu) Wi-Fi.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Reproduktor se nezobrazí na obrazovce výběru zařízení v aplikaci pro přehrávání
hudby na počítači

Reproduktor jako cíl audiovýstupu neumí vybrat celá řada počítačového softwaru.
Používejte software, jako je Windows Media Player, který umí vybrat cíl výstupu.

Zkontrolujte připojení Wi-Fi.
Ověřte, že je reproduktor připojen ke směrovači Wi-Fi se stejným identifikátorem SSID jako počítač.

Není-li reproduktor zapnutý, zapněte jej.

Aplikace pro přehrávání hudby nemusí správně fungovat na počítačích, které používají firewall nebo komerčně
dostupný firewallový software.
Používáte-li firewallový software, deaktivujte jej. Podrobné informace viz návod k použití a nápověda firewallového
softwaru.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Nelze najít kontrolér (obsluhující zařízení) / kontrolér nemá přístup k reproduktoru

Ověřte, že je zapnutý směrovač (přístupový bod) Wi-Fi.

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi, umístěte reproduktor blízko směrovače (přístupového bodu) Wi-Fi a proveďte nastavení
znovu.

Ověřte, že jsou kontrolér a reproduktor připojeny ke směrovači Wi-Fi se stejným identifikátorem SSID.

Nachází-li se multicastové řízení směrovače či přístupového bodu Wi-Fi uprostřed operace, tuto operaci ukončete.
Podrobné informace viz návod k použití daného směrovače Wi-Fi.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Přehrávání hudby se spustí automaticky (domácí síť)

Aplikaci Sony | Music Center lze používat k ovládání reproduktoru z jiného zařízení v domácí síti. Aby nemohl být
reproduktor ovládán, vypněte funkci BLUETOOTH/Network Standby.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Reproduktor či zařízení BLUETOOTH nelze připojit pomocí funkce Speaker Add

Po připojení 2 reproduktorů spárujte zařízení BLUETOOTH s reproduktorem, který byl nastaven jako hlavní jednotka.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Zvuk je přerušován při použití funkce Speaker Add pro přehrávání

To může být způsobeno rušením signálu. Zkuste reproduktor přemístit na jiné místo. Pokud se šum ztrácí v závislosti
na místě, nejde o chybnou funkci reproduktoru.
Tento problém může také vyřešit použití aplikace Sony | Music Center k nastavení kodeku BLUETOOTH na SBC.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Použití tlačítka RESET

Nefunguje-li reproduktor správně, může jeho resetování vyřešit některé problémy.

Zapnutí reproduktoru po resetu
Buď stiskněte a podržte tlačítko  (zap./pohotovostní režim) déle než 3 sekundy, anebo pomocí dodaného kabelu
mikro-USB a napájecího adaptéru USB zapojte reproduktor do el. zásuvky. Reproduktor se po zapojení do el. zásuvky
automaticky zapne na přibl. 3 sekundy. Nejprve bliká indikátor (zap./ pohotovostní režim) pomalu bíle přibl. 15 až 30
sekund a pak zůstane svítit.

Poznámka
K odstranění údajů o párování nedojde, ani když resetujete reproduktor.

Mohou se změnit funkce, hlasitost a další nastavení zvuku.
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Stiskněte tlačítko RESET špičatým předmětem, jako je špendlík.

Reproduktor se resetuje a vypne.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S2

Inicializace reproduktoru

Nefunguje-li reproduktor správně, může jeho inicializace vyřešit některé problémy. Reproduktor se vrátí na výchozí
tovární nastavení.
Pokud jste ověřili všechny příslušné položky v části „Co mohu udělat k vyřešení problému?“ a reproduktor stále
nefunguje normálně nebo došlo k jeho neúspěšné instalaci, inicializací reproduktoru jej vrátíte na výchozí nastavení.

Poznámka
Po dokončení inicializace se obnoví výchozí nastavení funkcí, hlasitosti a dalších nastavení zvuku.
Protože došlo k vymazání všech údajů o párování BLUETOOTH a nastavení sítě, musejí se znovu provést všechna nastavení.
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Stiskněte a podržte současně tlačítka  (hlasitost) a  (zap./pohotovostní režim) alepoň 4 sekundy.

Je-li operace úspěšná, bude blikat indikátor  (zap./pohotovostní režim) bíle a začne inicializace. Inicializace trvá
desítky sekund.
Pak bude indikátor  (zap./pohotovostní režim) svítit bíle a inicializace je dokončena.
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