
Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A következő rész ismerteti az Üveg hangszóró használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben.

Kezdőlépések

Részek és kezelőelemek

Tápellátás

A hangszóró feltöltése

Be- és kikapcsolás

A BLUETOOTH®/Network Standby funkció használata

Automatikus készenléti funkció

Csatlakozások létrehozása

BLUETOOTH kapcsolat

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel

Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval (NFC)

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows)
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Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

Wi-Fi csatlakozás

Wi-Fi csatlakozás Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gombbal ellátott Wi-Fi útválasztón keresztül

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz okostelefon segítségével

Wi-Fi csatlakozás (PC)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

A hangszóró csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz számítógép segítségével

Számítógép beállítása DLNA kiszolgálóként (Windows 10)

Számítógép beállítása DLNA kiszolgálóként (Windows 8.1)

A Wi-Fi funkció kikapcsolása

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

Online zeneforgalmazó szolgáltatások

Wi-Fi kapcsolat létrehozása online zeneforgalmazó szolgáltatásból (Spotify) származó zene hallgatására

A Lejátszás gombnyomásra funkció használata online zeneforgalmazó szolgáltatásból (Spotify) származó zene hallgatására

A Speaker Add funkció

Vezeték nélküli lejátszás 2 hangszórón BLUETOOTH kapcsolaton keresztül (Speaker Add funkció)

Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között (Speaker Add funkció)

A Speaker Add funkció visszavonása

További Wi-Fi csatlakozások

Sztereó hang hallgatása 2 hangszórón Wi-Fi hálózatban (Wireless Stereo)

Wi-Fi kapcsolat számítógépen lévő zene lejátszásához (Windows Media Player)

Wi-Fi csatlakozás számítógépén lévő zene lejátszásához (a Windows Media Player vezérlésével Sony | Music Center
alkalmazásból)

Különböző funkciók

A LED megvilágítás fényerejének a beállítása

A gyertyafény mód használata

A hangszóró gyertyafény módja intenzitásának a kiválasztása
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A Elalvás időzítő funkció használata

Külső eszközön lévő zene hallgatása

A Sony | Music Center használata

Mire használható a Sony | Music Center

A Sony | Music Center telepítése

Információk

Műszaki adatok

Az adatvédelmi irányelvekről

A jelzőfényekről

Használatra vonatkozó megjegyzések

Óvintézkedések

Töltésre vonatkozó megjegyzések

Az előtelepített szoftver frissítései

Az előtelepített szoftver frissítése

1. frissítési mód: Automatikus frissítés interneten keresztül

2. frissítési mód: Manuális frissítés interneten keresztül

A legfrissebb szoftver ellenőrzése hálózati csatlakozás során

Védjegyek

Ügyfélszolgálat weboldalai

Hibaelhárítás

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Tápellátás

A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a beépített újratölthető akkumulátor nem tölthető fel

A hangszóró automatikusan kikapcsol, és a (be/készenlét) jelzőfény piros fénnyel villogni kezd (védett mód)

Nem lehet használni a hangszóró gombjait

A (be/készenlét) jelzőfény piros fénnyel villog

Hang

A BLUETOOTH kapcsolat létrejött, de nincs hang

Recsegés, zaj vagy akadozó hang
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BLUETOOTH kapcsolat

A hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel

A hangszóró nem csatlakoztatható BLUETOOTH eszközhöz a One-touch (NFC) technológia segítségével

Wi-Fi csatlakozás

Nem sikerült csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz

Nem lehetséges a Wi-Fi hálózathoz csatlakozni (a helyes SSID kiválasztása ellenére sem)

Nem lehet hálózathoz csatlakozni a WPS gomb segítségével

A hangszóró nem jelenik meg a Sony | Music Center alkalmazás eszközválasztás képernyőjén

Nem lehet online zeneforgalmazó szolgáltatáshoz kapcsolódni

A zene akadozik

A hangszóró nem jelenik meg a számítógép zenelejátszó alkalmazásának eszközválasztás képernyőjén

A vezérlő (kezelőeszköz) nem található / A vezérlő nem fér hozzá a hangszóróhoz

A zenelejátszás automatikusan elindul (otthoni hálózat)

A Speaker Add funkció

Egy hangszóró vagy BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a Speaker Add funkció segítségével

A hang akadozik, ha a lejátszáshoz a Speaker Add funkciót használja

Alaphelyzetbe állítás

A RESET gomb használata

A hangszóró inicializálása
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Részek és kezelőelemek

Gombok/Jelzőfények/Terminálok rész, Hangszóró/LED megvilágítás rész

Ne fogja közvetlenül az 5-ös részt.

Az alapvető kezelési rész

(be/készenlét) gomb/jelzőfény
Nyomja meg a hangszóró be- vagy kikapcsolásához.
Ez a jelzőfény mutatja a töltöttségi szintet is.

1.

(Lejátszás gombnyomásra) gomb/jelzőfény2.

DC IN 5 V csatlakozó3.

AUDIO IN csatlakozó4.

Szerves üvegből készült magassugárzó5.

LED megvilágítás6.

/ (hangerő) gombok*7.

A + oldalon kitapintható (kiemelt) pont található. A működtetés során ezt referenciaként használhatja. A kitapintható pont a hangszóró szövete
alatt van.

*
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Csökkentlátó ügyfeleknek:
A tápellátás gomb és a hangerő gombok a hangszóró vászonnal borított oldalán vannak.
Az USB kábel portjától jobbra 2 gomb található a szövet alatt, amelyekkel szabályozhatja a hangerőt.
A könnyebb azonosítás érdekében a hangerő növelésére szolgáló gombon egy tapintható jel található. A működtetés
során ezt jelként használhatja.
Az USB kábel portjától balra a szövet alatt található a bekapcsológomb és a csatlakozás gombja. A külső oldalon lévő
gomb a bekapcsológomb.

Kapcsolódó témák
A jelzőfényekről

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

 (LED megvilágítás) +/– gombok
A LED megvilágítás fényerejének a beállítása.

1.

BLUETOOTH jelzőfény2.

BLUETOOTH/  PAIRING gomb
Rövid megnyomására a kimenet a BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott eszközre vált.
Ha lenyomva tartja, a hangszóró párosítás üzemmódba lép.

3.

Hálózat jelzőfénye4.

ADD (Speaker Add funkció) gomb5.

RESET gomb6.

TIMER/  WPS gomb
Rövid megnyomásra beállítja az Elalvás időzítő funkciót.
Lenyomva tartással csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz egy olyan Wi-Fi útválasztó útján, amelynek van Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) gombja.

7.

N-jel
Itt érintse meg, ha a One-touch (NFC) technológia segítségével kíván csatlakozni.

8.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hangszóró feltöltése

A hangszóró a (mellékelt) USB hálózati tápegységgel vagy a beépített lítium-ion újratölthető akkumulátorral használható.
A hangszóró első használata előtt töltse a beépített újratölthető akkumulátort az USB hálózati tápegységgel legalább 1
óra hosszan.
A hangszórót az USB hálózati tápegység helyett a beépített újratölthető akkumulátorral is használhatja, ha a hangszórót
a használat előtt feltölti.

Ha a hálózati tápkábel vagy az álalakító adapter a csomag része
Az USB hálózati tápegység és a csatlakozási módszer konnektorának az alakja eltér. Az országtól vagy térségtől
függően csatlakoztassa a hálózati tápegységet és az átalakító adaptert az USB hálózati tápegységhez.
 
A beépített újratölthető akkumulátor élettartama (BLUETOOTH csatlakozás esetén)
Kb. 8 óra*

 
Ha a beépített újratölthető akkumulátor töltése gyenge
A  (be/készenlét) jelzőfény lassan villog piros fénnyel, és felhangzik egy figyelmeztető hangjelzés, amely felhívja a
figyelmet a lemerülőben lévő akkumulátorra. Töltse fel a hangszórót. A töltés során kapcsolja ki a hangszórót, hogy
gyorsabban feltöltődjön.

Tipp
Ha a (be/készenlét) nem világít, amikor a hangszórót kikapcsolt állapotban a fali aljzathoz csatlakoztatja, a beépített
újratölthető akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha a beépített újratölthető akkumulátor teljesen fel van töltve, nem töltődik tovább
akkor sem, ha a hangszórót a fali csatlakozóaljzaton hagyja. (Ha a Network Standby funkció ki van kapcsolva)

Csatlakoztassa a (mellékelt) micro-USB kábelt a (mellékelt) USB hálózati tápegységhez.1

Csatlakoztassa a micro-USB kábelt a DC IN 5 V csatlakozóhoz.2

Csatlakoztassa biztonságosan az USB hálózati tápegység csatlakozóját egy fali csatlakozóaljzathoz.

Amikor a vásárlást követően első ízben kezdi tölteni a hangszórót, az egység automatikusan bekapcsol, és a 
(be/készenlét) jelzőfény lassan villogni kezd fehér fénnyel. Amikor a töltés befejeződik, a  (be/készenlét)
jelzőfény fehér fénnyel világít.
Ha kikapcsolt állapotban kezdi tölteni az egységet, a  (be/készenlét) jelzőfény világítani kezd narancssárga
fénnyel. Ha a töltés befejeződik, a jelzőfény kialszik. A hangszóró feltöltése 5* órát vesz igénybe.

3

Ez az üres beépített újratölthető akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő.*

Az idő eltérhet az itt feltüntetett időtől a hangszóró használati módjától, például a hangerőtől, zenelejátszástól és a környező hőmérséklettől
függően eltérhet.

*
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Megjegyzés
Töltse fel a beépített újratölthető akkumulátort teljesen hat havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a
hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.

A beépített újratölthető akkumulátor töltése során csak a mellékelt USB hálózati tápegységet és micro-USB kábelt használja. Ha
nem a mellékelt USB hálózati tápegységet és micro-USB kábelt használja, lehet, hogy a töltés sikertelen lesz, vagy hibás
működést okoz.

A Windows operációs rendszer specifikációjától függően lehet, hogy a beépített újratölthető akkumulátor töltése sikertelen lesz
akkor is. ha a hangszórót egy Windows 8/8.1 vagy Windows 10 rendszert használó számítógép USB portjához csatlakoztatja.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Be- és kikapcsolás

Megjegyzés
A  (be/készenlét) jelzőfény lassan villog piros fénnyel, jelezve, hogy a beépített újratölthető akkumulátor lemerülőben van.
Töltse fel a hangszórót. A töltés során kapcsolja ki a hangszórót, hogy gyorsabban feltöltődjön.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nyomja meg a  (be/készenlét) gombot.

A hangszóró bekapcsol. A hangszóró a (be/készenlét) gomb ismételt megnyomására kikapcsol.
Amikor a hangszóró bekapcsol, a  (be/készenlét) jelzőfény lassan villog fehér fénnyel.

1
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A BLUETOOTH®/Network Standby funkció használata

Ha bekapcsolja a BLUETOOTH/Network Standby funkciót, a hangszórót akár kikapcsolt állapotában is bekapcsolhatja
egy BLUETOOTH eszközzel vagy otthoni hálózata egy eszközével. Ez hasznos funkció, mert a hangszóró így a
szokásosnál gyorsabban indítható el.
A BLUETOOTH/Network Standby csak akkor állítható be, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik (mellékelt)
USB hálózati tápegység segítségével.
Ha a hangszórót csak a beépített újratölthető akkumulátor táplálja, a BLUETOOTH/Network Standby funkció nem áll
rendelkezésre.

A BLUETOOTH/Network Standby funkciót a Sony | Music Center segítségével is kikapcsolhatja. A hangszóró
működtetéséhez kövesse a Sony | Music Center képernyőjén megjelenő utasításokat.

Tipp
Amikor a vásárlást követően első alkalommal csatlakoztatja a hangszórót Wi-Fi hálózathoz, a BLUETOOTH/Network Standby
funkció automatikusan bekapcsol.

Ha a hangszóró BLUETOOTH/Network Standby módban van, a  (be/készenlét) jelzőfény gyorsan villog vagy fehér, vagy
narancssárga és fehér színnel, míg a hangszóró ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák
A jelzőfényekről

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Kapcsolja be a hangszórót, míg az a fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva.1

A Sony | Music Center segítségével csatlakoztassa a hangszórót egy Wi-Fi hálózathoz.

A hangszóró működtetéséhez kövesse a Sony | Music Center képernyőjén megjelenő utasításokat.

2
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Automatikus készenléti funkció

Ha eltelik körülbelül 15 perc az alábbi feltételek mellett, a hangszóró automatikusan kikapcsol. A jelenség nem utal
meghibásodásra. A megvásárlás idején az Automatikus készenléti funkció be van kapcsolva. A Automatikus készenléti
funkciót a Sony | Music Center beállítás menüjéből kapcsolhatja be vagy ki.

Nem működteti a hangszórót.

Nem játszik le zenét (hangot), amikor a hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.

Az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz nem játszik le zenét (hangot), vagy a hangeszköz által
küldött zene (hang) túlságosan gyenge.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel

Kettő vagy több BLUETOOTH eszközzel való párosításhoz végezze el az alábbi párosítási eljárást az összes eszközzel.
A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.

Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt USB hálózati tápegység segítségével. Vagy töltse fel
eléggé a beépített újratölthető akkumulátort.

Állítsa le a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg
kiadott hirtelen erős hangot. A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangerőszintje
szinkronizálódik a hangszóróval.

Nyomja meg a  (be/készenlét) gombot.

A hangszóró bekapcsol. A BLUETOOTH jelzőfény lassan villog fehér fénnyel.

Amikor bekapcsolja a hangszórót., a hangszóró megkísérel BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTH eszközzel. Ha az előzőekben már a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH
eszköz van a közelben, lehet, hogy már a hangszóró bekapcsolása azt eredményezi, hogy a hangszóró
automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a BLUETOOTH jelzőfény világítani kezd fehér fénnyel. Ez esetben
kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót, vagy kapcsolja ki a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközt.

1

Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a BLUETOOTH/  PAIRING gombot.

A hangszóró BLUETOOTH jelzőfénye gyorsan villogni kezd fehér fénnyel, majd a hangszóró hangjelet ad ki*,
jelezve, hogy párosítási módba lép.
* Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)

2
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Tipp
Miután aktiválódik a BLUETOOTH funkció a BLUETOOTH eszközön, amely a BLUETOOTH csatlakozás útján kapcsolódik a
hangszóróhoz, a BLUETOOTH eszköz ismételt csatlakoztatásához elég megnyomni a (be/készenlét) gombot.

A BLUETOOTH eszközök működtetéséről további részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés
A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével megszűnik, és a BLUETOOTH jelzőfény kialszik. Ha a hangszóró
párosítási módja a művelet elvégzése előtt megszűnik, ismételje meg az eljárást a  lépéstől.

A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető
párosítás.

Miután a BLUETOOTH eszközöket összepárosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:

A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz
felváltja a legrégebben párosított eszközt.

A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod
eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközből vagy a
számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.

A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

Ha zenét kíván lejátszani a BLUETOOTH eszközén, míg a csatlakozókábel az AUDIO IN konnektorba van dugva, nyomja meg a
hangszóró alján lévő BLUETOOTH/  PAIRING gombot, vagy a Sony | Music Center alkalmazásban váltson a lejátszani
kívánt zenére.

A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.

Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki a „LSPX-S2”
elemet. Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

3

A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.*

Figyelje a hangjelzést*, amely a sikeres párosítást jelzi.

* Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)
A BLUETOOTH jelzőfény is világítani kezd.
Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a  lépéstől.

4

13



Kapcsolódó témák
Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján
A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval (NFC)

Ha megérinti a hangszórót egy NFC-kompatibilis eszközzel, például egy okostelefonnal, a hangszóró automatikusan
bekapcsol, majd folytatja a párosítással és a BLUETOOTH kapcsolat létrehozásával.

Kompatibilis okostelefonok
NFC-kompatibilis okostelefonok telepített Android™ 4.1 vagy újabb rendszerrel

Kompatibilis WALKMAN® modellek

NFC-kompatibilis WALKMAN® modellek*

NFC
Az NFC (Near Field Communication) technológia lehetővé teszi kis hatótávolságon belüli, különféle eszközök közötti
vezeték nélküli kommunikációt, ideértve az okostelefonokat és IC címkéket is.
Az NFC funkciónak köszönhetően az adatátvitel – például a BLUETOOTH párosítása – egyszerűen megoldható az
NFC-kompatibilis eszközök összeérintésével (az egyes eszközökön megjelölt N-jelnél).
 
A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

Állítsa le a lejátszást a eszközön.

Az eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős
hangot. Az eszköztől függően az eszköz hangerőszintje szinkronizálódhat a hangszóróval.

Oldja fel a készüléken a képernyőzárat.

Ha WALKMAN® eszköze kompatibilis az NFC funkcióval, még nem biztos, hogy BLUETOOTH kapcsolatot tud létrehozni hangszórójával One-
touch technológia segítségével. A kompatibilis eszközökről további részleteket a WALKMAN® eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

*

Az eszközön kapcsolja be az NFC funkciót.1

Érintse és tartsa a hangszóró N jelű részét az eszköz N jelű részéhez.2

A képernyőn megjelenő utasítások alapján csatlakoztassa az eszközt, és figyelje a hangjelzést*, amely a
sikeres párosítást jelzi.

* Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)
A BLUETOOTH jelzőfény is világítani kezd.

3
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Tipp
A BLUETOOTH kapcsolat bontásához érintse és tartsa újra a hangszóró N jelű részét az eszköz N jelű részéhez.

Ha nem tudja csatlakoztatni a hangszórót, próbálja meg a következőket.

Mozgassa lassan az eszközt a hangszóró N jelű része fölé.

Ha az eszköz tokban van, távolítsa el a tokot.

Ha egy eszközzel megérinti a hangszórót, az eszköz bontja a BLUETOOTH kapcsolatot az aktuális eszközzel (NFC-kompatibilis
fejhallgató stb.), és csatlakozik a hangszóróhoz.

Megjegyzés
Ha zenét kíván lejátszani a BLUETOOTH eszközén, míg a csatlakozókábel az AUDIO IN konnektorba van dugva, nyomja meg a
hangszóró alján lévő BLUETOOTH/  PAIRING gombot, vagy a Sony | Music Center alkalmazásban váltson a lejátszani
kívánt zenére.

Ha eszköze olyan típusú, amely mágneses erő hatására készenléti módba lép, lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni NFC útján.

A Speaker Add funkció használata esetén párosítsa a mester egységként beállított hangszóróval. A szatellit egységgel nem lehet
párosítani.

Kapcsolódó témák
Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján
A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows)

A műveletet, amelyben regisztrál egy eszközt, amellyel BLUETOOTH kapcsolatot kíván létesíteni, „párosításnak”
nevezzük.
Ha első ízben használ egy eszközt a hangszóróval kombinálva, előzőleg párosítsa az eszközöket. További eszközök
párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A műveletek megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

Számítógépe a hangszórótól 1 m távolságon belül van.

A hangszórón és a hangszóróhoz csatlakoztatott számítógépen csökkentette a hangerőt, hogy megelőzze a
hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

A számítógépen készítse elő a hangszóró keresését.

Windows 10 esetén
Válassza az [  (Action Center)] – [Connect] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

Windows 8.1 esetén
Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, majd kattintson a [Control Panel] elemre.
Amikor megjelenik az [All Control Panel Items], válassza a [Device and printer] elemet.
Ha a [Control Panel] képernyő jelenik meg az [All Control Panel Items] helyett, válassza a [Large icons] vagy a
[Small icons] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában lévő [View by] menüből.

Windows 7 esetén
Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.

1
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Nyomja meg a  (be/készenlét) gombot.

A hangszóró bekapcsol. A BLUETOOTH jelzőfény lassan villog fehér fénnyel.

Amikor bekapcsolja a hangszórót., a hangszóró megkísérel BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTH eszközzel. Ha az előzőekben már a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH
eszköz van a közelben, lehet, hogy már a hangszóró bekapcsolása azt eredményezi, hogy a hangszóró
automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a BLUETOOTH jelzőfény világítani kezd fehér fénnyel. Ez esetben
kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót, vagy kapcsolja ki a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközt.

2

Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a BLUETOOTH/  PAIRING gombot.

A BLUETOOTH jelzőfénye gyorsan villogni kezd fehér fénnyel, majd a hangszóró hangjelet ad ki*, jelezve, hogy
párosítási módba lép.
*Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)

3

Végezze el a párosítási eljárást a számítógépen.

A hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján

4

A képernyő jobb alsó sarkában lévő Action Center válassza a [Connect] elemet.1.
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Válassza az [LSPX-S2] elemet.

Ha az [LSPX-S2] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a  lépéstől.
A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a
[Connected music] üzenet. Folytassa a  lépéssel.

2.

Kattintson az [Add a device] elemre.3.

Válassza ki az [LSPX-S2] elemet, és kattintson a [Next] gombra.4.
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Ha jelszó megadására* van szükség, írja be a 0000 kódot.
Ha az [LSPX-S2] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a  lépéstől.

A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.*

Amikor megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a [Close] gombra.
A számítógép megkezdi az illesztőprogram telepítését.

A telepítés során egy [ ] jel jelenik meg az [LSPX-S2] ikon bal alsó sarkában. Amikor eltűnik a [ ] jel, az
illesztőprogram telepítése befejeződött. Folytassa az  lépéssel.

Ez a telepítés a számítógéptől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ha az illesztőprogram telepítése túl
sokáig tart, a hangszóró automatikus kikapcsolás (Automatikus készenléti) funkciója automatikusan kikapcsolja
az eszközt. Ha ez megtörténik, kapcsolja be újra a hangszórót.

5.

Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

Windows 10 esetén
A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected
music] üzenet. Folytassa a  lépéssel.

Windows 8.1 esetén

5
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Kattintson jobb gombbal a [LSPX-S2] elemre a [Devices] listán, és a megjelenő menüben válassza a [Sound
settings] elemet.

1.

Erősítse meg a [LSPX-S2 Stereo] elemet a [Sound] képernyőn.

Ha a [LSPX-S2 Stereo] elemen egy (zöld) pipa látható, folytassa a  lépéssel.

Ha nincs pipa (zöld) a [LSPX-S2 Stereo] elemen, folytassa a következő lépéssel (3. lépés).

Ha a [LSPX-S2 Stereo] elem nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, és a
megjelenő menüben válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget. Ezután folytassa a következő
lépéssel (3. lépés).

2.

Kattintson jobb gombbal a [LSPX-S2 Stereo] elemre, és a megjelenő menüben válassza a [Connect]
lehetőséget.

3.
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Windows 7 esetén

A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg a [LSPX-S2 Stereo] elemen a [Sound]
képernyőn. Folytassa a  lépéssel.

Ha nem lehet a [Connect] lehetőségre kattintani a [LSPX-S2 Stereo] elemen, válassza a [Disable] lehetőséget a
pipát (zöld) tartalmazó [Default Device] elemen.

Kattintson duplán a [LSPX-S2] elemre a [Devices] listában.1.
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Tipp
Ha be van kapcsolva egy olyan eszköz BLUETOOTH funkciója, amellyel a hangszóró az előzőekben már létesített BLUETOOTH
kapcsolatot, a kapcsolat már a hangszóró bekapcsolása által létrejön.

A fentiekben ismertetett eljárás csupán tájékoztató jellegű. Részleteket a használt számítógép kezelési útmutatójában talál.

Megjegyzés
A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével megszűnik, és a BLUETOOTH jelzőfény kialszik. Ha a hangszóró
párosítási módja a művelet elvégzése előtt megszűnik, ismételje meg az eljárást a  lépéstől.

Kattintson a [Listen to Music] elemre.

A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg.

2.

Figyelje a hangjelzést*, amely a sikeres párosítást jelzi.

*Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)
A BLUETOOTH jelzőfény is világítani kezd.

6
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A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető
párosítás.

Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:

A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz
felváltja a legrégebben párosított eszközt.

A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

A hangszóró inicializálódott.
Az összes párosítási információ törlődik. Ha a hangszóró inicializálódott, lehet, hogy nem fogja tudni csatlakoztatni a
számítógépéhez vagy a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiához. Ha ez megtörténik, átmenetileg törölje a hangszóró
párosítási információit számítógépéből, majd párosítsa újra.

A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

Ha zenét kíván lejátszani a BLUETOOTH eszközén, míg a csatlakozókábel az AUDIO IN konnektorba van dugva, nyomja meg a
hangszóró alján lévő BLUETOOTH/  PAIRING gombot, vagy a Sony | Music Center alkalmazásban kapcsolja a
BLUETOOTH eszközt a lejátszáshoz használni kívánt eszközre.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A műveletet, amelyben regisztrál egy eszközt, amellyel BLUETOOTH kapcsolatot kíván létesíteni, „párosításnak”
nevezzük.
Ha első ízben használ egy eszközt a hangszóróval kombinálva, előzőleg párosítsa az eszközöket. További eszközök
párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek
macOS High Sierra (10.13 verzió)
A műveletek megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

Számítógépe a hangszórótól 1 m távolságon belül van.

A hangszórón és a hangszóróhoz csatlakoztatott számítógépen csökkentette a hangerőt, hogy megelőzze a
hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

Nyomja meg a  (be/készenlét) gombot.

A hangszóró bekapcsol. A BLUETOOTH jelzőfény lassan villog fehér fénnyel.

Amikor bekapcsolja a hangszórót., a hangszóró megkísérel BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTH eszközzel. Ha az előzőekben már a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH
eszköz van a közelben, lehet, hogy már a hangszóró bekapcsolása azt eredményezi, hogy a hangszóró
automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a BLUETOOTH jelzőfény világítani kezd fehér fénnyel. Ez esetben
kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót, vagy kapcsolja ki a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközt.

1

Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a BLUETOOTH/  PAIRING gombot.

A BLUETOOTH jelzőfénye gyorsan villogni kezd fehér fénnyel, majd a hangszóró hangjelet ad ki*, jelezve, hogy
párosítási módba lép.
*Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)

2
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Végezze el a párosítási eljárást a számítógépen.3

Válassza a [  (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.1.

Válassza az [LSPX-S2] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.2.

Figyelje a hangjelzést*, amely a sikeres párosítást jelzi.

*Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)
A BLUETOOTH jelzőfény is világítani kezd.

4

Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [Output Device] -
[LSPX-S2] elemet.

A zene lejátszását számítógépéből is élvezheti.

5
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Tipp
Ha be van kapcsolva egy olyan eszköz BLUETOOTH funkciója, amellyel a hangszóró az előzőekben már létesített BLUETOOTH
kapcsolatot, a kapcsolat már a hangszóró bekapcsolása által létrejön.

A fentiekben ismertetett eljárás csupán tájékoztató jellegű. Részleteket a használt számítógép kezelési útmutatójában talál.

Megjegyzés
A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével megszűnik, és a BLUETOOTH jelzőfény kialszik. Ha a hangszóró
párosítási módja a művelet elvégzése előtt megszűnik, ismételje meg az eljárást a  lépéstől.

A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető
párosítás.

Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:

A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz
felváltja a legrégebben párosított eszközt.

A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

A hangszóró inicializálódott.
Az összes párosítási információ törlődik. Ha a hangszóró inicializálódott, lehet, hogy nem fogja tudni csatlakoztatni a
számítógépéhez vagy a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiához. Ha ez megtörténik, törölje a hangszóró párosítási
információit számítógépéből, majd párosítsa újra.

A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

Ha zenét kíván lejátszani a BLUETOOTH eszközén, míg a csatlakozókábel az AUDIO IN konnektorba van dugva, nyomja meg a
hangszóró alján lévő BLUETOOTH/  PAIRING gombot, vagy a Sony | Music Center alkalmazásban kapcsolja a
BLUETOOTH eszközt a lejátszáshoz használni kívánt eszközre.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Wi-Fi csatlakozás Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gombbal ellátott Wi-Fi útválasztón
keresztül

Csatlakoztassa a hangszórót egy Wi-Fi hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombbal ellátott Wi-Fi útválasztón
keresztül.

Helyezze a hangszórót a Wi-Fi útválasztó közelébe, majd a hangszóró  (be/készenlét) gombjának
megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.

1

Tartsa lenyomva a hangszóró TIMER/  WPS gombját megközelítőleg 2 másodpercig, és ellenőrizze, hogy
a hangszóró hangjelet ad ki*.

* Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)

2

Nyomja meg a Wi-Fi útválasztó Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gombját 90 másodpercen belül.3

Ellenőrizze, hogy a hálózat jelzőfénye fehér fénnyel világít.

A Wi-Fi csatlakozás létrejött.

4
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz okostelefon segítségével

Kapcsolódó témák

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel
A Sony | Music Center telepítése

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Telepítse a Sony | Music Center alkalmazást egy okostelefonra.1

Csatlakoztassa okostelefonját egy Wi-Fi útválasztóhoz.2

Csatlakoztassa okostelefonját az hangszóróhoz a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia segítségével.3

Kapcsolódjon a Wi-Fi hálózathoz a Sony | Music Center képernyőn megjelenő utasításai alapján.

Egyes vezeték nélküli LAN útválasztók több SSID-t is használnak. Az okostelefont és a hangszórót mindig azonos
SSID segítségével csatlakoztassa.

4

Ellenőrizze, hogy a hálózat jelzőfénye fehér fénnyel világít.

A Wi-Fi csatlakozás létrejött.

5
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

DLNA (Digital Living Network Alliance)

A hangszórón lejátszhatja otthoni hálózata DLNA kiszolgálóján (például egy számítógépen) tárolt zenét.
Ha a hálózatban összekapcsolja egymással a DLNA-kompatibilis digitális eszközöket, lejátszhatja egy DLNA kiszolgálón
tárolt zenét DLNA vezérlő használatával.
Ha a számítógépet DLNA kiszolgálóként vagy vezérlőként kívánja használni, be kell állítania a számítógépet.

Zene hallgatása DLNA kiszolgálón (számítógépen, stb.) okostelefon/iPhone eszközön, stb.

Töltse le a Sony | Music Center alkalmazást okostelefonjába/iPhone eszközére, stb.
A hangszóró Wi-Fi csatlakozását és a zene kiszolgálón (például számítógépen) történő kiválasztását/lejátszását DLNA a
Sony | Music Center segítségével végezheti el.
Részleteket az alábbi forrásokban talál.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz okostelefon segítségével

Wi-Fi csatlakozás számítógépén lévő zene lejátszásához (a Windows Media Player vezérlésével Sony | Music
Center alkalmazásból)

Zene hallgatása DLNA kiszolgálón számítógép vezérlőként történő használatával

A DLNA kiszolgálón tárolt zenét számítógépe segítségével játszhatja le.
Indítsa el a „Windows Media Player” alkalmazást számítógépén, majd játssza le a zenét a „Cast to Device” (Windows
10) vagy „Play To” (Windows 8.1/Windows 7) funkcióval. A működtetéshez kövesse a számítógép képernyőjén
megjelenő utasításokat.
Ha a számítógépet DLNA kiszolgálóként vagy vezérlőként kívánja használni, be kell állítani a számítógépet.
Részleteket az alábbi forrásokban talál.

Számítógép beállítása DLNA kiszolgálóként (Windows 10)

Számítógép beállítása DLNA kiszolgálóként (Windows 8.1)

Wi-Fi kapcsolat számítógépen lévő zene lejátszásához (Windows Media Player)

Megjegyzés
A hangszóró az alábbi hangformátumban elmentett zenéket tudja lejátszani: MP3, lineáris PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC
és AIFF. A hangszóró csak olyan AAC fájlokat látszik le, amelyek kiterjesztése .m4a, .mp4 vagy .3gp. Minden fájl lejátszása nem
garantálható akkor sem, ha azok bitsűrűsége és fájlformátuma támogatott.

A DRM (Digital Rights Management) szerzői jogi védelem alatt álló fájlokat nem lehet lejátszani ezzel a hangszóróval. Ha meg
kívánja állapítani, hogy egy WMA fájlt védi-e a DRM technológia, a számítógépben kattintson rá jobb gombbal. Ha lát ott
[License] fület is, a fájlt DRM védi.

Ha otthoni hálózaton hallgat zenét, az indítás némi időt vehet igénybe, mivel minden DLNA-kompatibilis eszköznek fel kell
ismernie a használatban lévő komponenst.

Lehet, hogy bizonyos tartalmak nem játszhatók le DLNA CERTIFIED termékeken.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hangszóró csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz számítógép segítségével

Ha hangszóróját ezzel a módszerrel csatlakoztatja Wi-Fi hálózathoz, a hangszórót inicializálnia kell. Megemlítjük, hogy a
hangszóró inicializálása minden beállítást visszaállít alapértelmezett állapotába, és törli az összes BLUETOOTH
párosítási információt. Ha újra BLUETOOTH vezeték nélküli technológiával kíván kapcsolatot létesíteni, először a
számítógépben törölje a hangszóró párosítási információit, majd párosítsa a hangszórót újra.
A fejezet ismerteti a hangszóró Wi-Fi hálózathoz történő csatlakoztatását számítógép segítségével.
A műveletek megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

A hangszóró a lehető legközelebb van a Wi-Fi útválasztóhoz.

A Wi-Fi beállításokhoz az SSID (a vezeték nélküli hálózat neve) és a titkosítási kulcs (WEP vagy WPA) is szükséges.
A titkosítási kulcs (vagy hálózati kulcs) egy kód, amely korlátozza az eszközök egymás közötti kommunikációját.
Használatukkal a Wi-Fi útválasztón vagy hozzáférési pontokon keresztül csatlakoztatott eszközök biztonságosabb
módon kommunikálhatnak egymással.

Jegyezze le a használt Wi-Fi útválasztó SSID azonosítóját és jelszavát (titkosítási kulcs).

Részleteket a használt Wi-Fi útválasztó kezelési útmutatójában talál.

1

Bekapcsolt hangszóróval tartsa egyidejűleg lenyomva hangszóró  (hangerő) és  (be/készenlét)
gombját legalább 4 másodpercig.

Ha a művelet sikeres, a  (be/készenlét) jelzőfény villogni kezd fehér fénnyel, és megkezdődik az inicializálás.
Az inicializálás néhányszor tíz másodpercet is igénybe vehet.
Amikor az inicializálás befejeződik, a  (be/készenlét) kialszik, és a hangszóró újraindul.
A beállítások inicializálása törli az összes BLUETOOTH párosítási információt és hálózati beállítást.

2

Csatlakoztassa a hangszórót a számítógéphez.

Windows 7/Windows 8.1 esetén
Windows 8.1 rendszerben kattintson vagy koppintson a Start képernyő asztalára.

Válassza ki a képernyő jobb alsó sarkában lévő  vagy  ikont.

A számítógépben rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listáján válassza ki a [LSPX-S2_xxxxxx] elemet.

Windows 10 esetén
Válassza ki a képernyő jobb alsó sarkában lévő  vagy  ikont.

3
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A számítógépben rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listáján válassza sorra a [LSPX-S2_xxxxxx] -
[Connect] elemeket.

Mac esetén:
Válassza ki a képernyő felső részében lévő  ikont.

Válassza az [Open Network Preferences...] elemet.

A számítógépben rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listáján válassza ki a [LSPX-S2_xxxxxx] elemet.

Jelenítse meg a [Sony Network Device Settings] képernyőt.4

Indítson el egy böngészőt (Internet Explorer, Safari stb.).1.

Az címsorban adja meg az alábbi URL-címet.
http://192.168.211.129

2.

Válassza ki a menü [Network Settings] elemét.5

Adja meg a Wi-Fi útválasztó SSID azonosítóját és jelszavát (titkosítási kulcs).6

Válassza az [Apply] elemet.7
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Tipp
Ha statikus IP-címet kíván beállítani, az IP címet állítsa be a fenti  lépés képernyőjén.

Miután a hangszórót Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatta, állítsa vissza számítógép eredeti kapcsolatát, vagy csatlakoztassa
számítógépét a használt Wi-Fi útválasztóhoz.

Megjegyzés
Ezt a műveletet 30 percen belül el kell végezni. Ha a műveletet nem tudja elvégezni 30 percen belül, kezdje újra a lépéstől.

A kapcsolat nem biztonságos, amíg be nem fejezi a Wi-Fi hálózat beállításait. A Wi-Fi kapcsolat akkor lesz újra biztonságos, ha
befejezi a Wi-Fi hálózat beállításait, majd elvégzi a Wi-Fi biztonsági beállításait.

Amikor a vásárlást követően első alkalommal csatlakoztatja a hangszórót Wi-Fi hálózathoz, a BLUETOOTH/Network Standby
funkció automatikusan bekapcsol.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Ellenőrizze, hogy a hálózat jelzőfénye fehér fénnyel világít.

Amikor a hálózat jelzőfénye fehér fénnyel világít, a hangszóró Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
Több, mint 1 perc is eltelhet, amíg a hálózat jelzőfénye világítani kezd.

A csatlakozás létrejött.

8

Csatlakoztassa számítógépét a használt Wi-Fi útválasztóhoz.9
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Számítógép beállítása DLNA kiszolgálóként (Windows 10)

A Windows 10 támogatja a DLNA1.5 szabványt. Egy Windows 10 számítógépet DLNA kiszolgálóként és
vezérlőeszközként is használhat.
Az alábbi beállítások segítségével lejátszhatja a hangszórón otthoni hálózata DLNA kiszolgálóján (például Windows 10
rendszerű számítógépeken) tárolt zenét egy Windows 10 rendszerű számítógép használatával.
Ha letölti a Sony | Music Center alkalmazást okostelefonjába/iPhone eszközébe vagy hasonló eszközbe, és egy
Windows 10 számítógépet használ, végezze el a „Wi-Fi csatlakozás számítógépén lévő zene lejátszásához (a Windows
Media Player vezérlésével Sony | Music Center alkalmazásból)” fejezetben leírt műveletet is.

A képernyő bal alsó sarkában lévő Start menüből válassza a [  Settings] elemet.1

Válassza a [Network & Internet] elemet.2

Válassza ki a [Status] – [Change connection properties] elemet.3

Válassza a [Private] elemet.4
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Válassza a [Choose media streaming options...] elemet az [All Networks] rész [Media streaming]
bekezdésében.

5

Válassza az [Allow All] elemet.

Megjelenik az [Allow All Media Devices] képernyő.

6

Válassza az [Allow all computers and media devices] elemet.

Ha a helyi hálózat összes eszköze számára engedélyezve van ([allow]) a hálózat elérése, válassza az [OK]
gombot, és csukja be a képernyőt.

7
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Kapcsolódó témák
Wi-Fi kapcsolat számítógépen lévő zene lejátszásához (Windows Media Player)

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Számítógép beállítása DLNA kiszolgálóként (Windows 8.1)

A Windows 8.1 támogatja a DLNA1.5 szabványt. Egy Windows 8.1 rendszerű számítógépet DLNA kiszolgálóként és
vezérlőeszközként is használhat.
Az alábbi beállítások segítségével lejátszhatja a hangszórón otthoni hálózata DLNA kiszolgálóján (például Windows 8.1
rendszerű számítógépeken) tárolt zenét egy Windows 8.1 rendszerű számítógép használatával.
Ha letölti a Sony | Music Center alkalmazást okostelefonjába/iPhone eszközébe vagy hasonló eszközbe, és egy
Windows 8.1 számítógépet használ, végezze el a „Wi-Fi csatlakozás számítógépén lévő zene lejátszásához (a Windows
Media Player vezérlésével Sony | Music Center alkalmazásból)” fejezetben leírt műveletet is.

Helyezze az egérmutatót a képernyő jobb felső (vagy jobb alsó) sarkába, jelenítse meg a gombokat, majd
válassza a [Settings] elemet.  
Érintőpanelen a gombokat a képernyő jobb oldaláról a képernyő közepére pöccintve érheti el, ezután
válassza a [Settings] elemet.

1

Válassza a [Change PC settings] elemet.2

Válassza a [Network] elemet.3
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Válassza a [Connections] lehetőséget, majd válassza ki a [Connected] ikont a  vagy  segítségével.4

Kapcsolja be a [Find devices and content] beállítást.5
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A Wi-Fi funkció kikapcsolása

Ha kültérben használja a hangszórót, mindig kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Bekapcsolt hangszórónál tartsa egyidejűleg lenyomva hangszóró alján lévő BLUETOOTH/  PAIRING
gombot és a hangszóró oldalán lévő (Lejátszás gombnyomásra) gombot.

A Wi-Fi be- vagy kikapcsol, valahányszor lenyomva tartja a BLUETOOTH/  PAIRING gombot és a 
(Lejátszás gombnyomásra) gombot.
A beállításokat a hálózat hangszóró alján lévő jelzőfényén ellenőrizheti.
A hálózat jelzőfénye állapotairól részleteket „A jelzőfényekről” fejezetben talál.

1
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Ha az Ön által használt BLUETOOTH eszköz támogatja az alábbi profilokat, a zenét hallgathatja a hangszóróból, és
használhatja a hangszórót a BLUETOOTH eszköz vezérlésére.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a minőségi hang-tartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Lehetővé teszi a BLUETOOTH eszköz hangerejének a szabályozását.

A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési
útmutatót is.

Tipp
Miután letöltötte és telepítette a Sony | Music Center alkalmazást okostelefonjába/iPhone készülékébe stb., okostelefonját/iPhone
készülékét stb. a hangszóróhoz csatlakoztatott eszközök távvezérlőjeként is használhatja.

A hangszóró támogatja a SCMS-T formátumú tartalmak védelmét. A hangszórón hallgathatja pl. az 1-szegmensű TV-ből vagy
SCMS-T formátumot támogató mobiltelefonból kapott zenét vagy hangot.

A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a
hangkimenet beállítását.

Ha a hang akadozik, vagy statikus zavart észlel, lehet, hogy a hangszórót valami zavarja. Helyezze máshova a hangszórót, vagy
tegye a BLUETOOTH eszközt közelebb a hangszóróhoz.

A Sony | Music Center beállításai hasznosak lehetnek.
Részleteket „A Sony | Music Center telepítése” fejezetben talál.

Megjegyzés
A párosítás vagy csatlakoztatás során állítsa le a lejátszást a BLUETOOTH eszközön. A hangszóró párosítás befejezése után
hangos hangokat adhat ki. Ellenkező esetben a hangszóró a váratlan erős hangokat adhat ki, amikor a párosítást követően első
ízben játszik le zenét.

Kezdje lejátszani a zenét a BLUETOOTH eszközön, és szabályozza a hangerőt.

Előzőleg csatlakoztassa a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz.

1

A hangerőt a /  (hangerő) gombok segítségével szabályozhatja.

Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a gombot.

2
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Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.

Ha zenét kíván lejátszani a BLUETOOTH eszközén, míg a csatlakozókábel az AUDIO IN konnektorba van dugva, nyomja meg a
hangszóró alján lévő BLUETOOTH/  PAIRING gombot, vagy a Sony | Music Center alkalmazásban kapcsolja a
BLUETOOTH eszközt a lejátszáshoz használni kívánt eszközre.

Kapcsolódó témák

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel
Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval (NFC)
A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a
BLUETOOTH csatlakozást.

Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési
útmutatóban talál.

Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.

Kapcsolja ki a hangszórót.

Érintse újra az eszközt a hangszóró N-jeléhez. (NFC funkcióval ellátott eszközöknél)

Tipp
A Speaker Add funkció használata esetén érintse az NFC-kompatibilis eszközt a mester egységként beállított hangszóróhoz.

Ha a Speaker Add funkciót használja, a hangszórók egyikének a kikapcsolásával automatikusan kikapcsol a másik is, és a
BLUETOOTH kapcsolat megszakad.

Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Ha le kíván csatlakoztatni egy okostelefont a One-touch (NFC) funkció használatával, az okostelefontól függően lehet, hogy az
alkalmazásnak futnia kell az okostelefonon.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Wi-Fi kapcsolat létrehozása online zeneforgalmazó szolgáltatásból (Spotify) származó
zene hallgatására

A hangszórót használhatja online zeneforgalmazó szolgáltatásból (Spotify) szerzett zenék lejátszásra is használhatja.
Telepítenie kell okostelefonjába a Spotify alkalmazást, és ki kell töltenie a tagsági regisztrációt, hogy okostelefonján
használhassa a Spotify szolgáltatást (Spotify Connect funkció).

Csatlakoztassa a hangszórót egy Wi-Fi hálózathoz.1

Indítsa el a hangszóróval azonos Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott okostelefonba, táblagépbe vagy
számítógépbe telepített Spotify alkalmazást.

A Spotify alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi webhelyen találhat.
https://www.Spotify.com/connect

2

Kezdje lejátszani a zenét, majd válassza a [Devices Available] lehetőséget.3

Válassza a [LSPX-S2] elemet, és hallgassa a zenét a hangszóróból.

Ha a hangszóró a Spotify Connect funkció által csatlakozik, a Csatlakozás ikon ( ) zöld fénnyel világítani kezd.
Ha létrejön a kapcsolat, a hálózat hangszóró alján lévő jelzőfénye zöld fénnyel világítani kezd.

4
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Tipp
Ha a hang akadozik, vagy statikus zavart észlel, lehet, hogy a hangszórót valami zavarja, vagy gyenge a jel.
Ellenőrizze, hogy a hangszórót nem veszi körül fém.
A hangszórót tartsa távol mikrohullámú sütőktől, más Wi-Fi eszközöktől vagy hasonló eszközöktől.

Megjegyzés
A Spotify által kínált szolgáltatások országtól vagy térségtől függően eltérhetnek.

Az alkalmazás műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák
A Lejátszás gombnyomásra funkció használata online zeneforgalmazó szolgáltatásból (Spotify) származó zene
hallgatására

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A Lejátszás gombnyomásra funkció használata online zeneforgalmazó
szolgáltatásból (Spotify) származó zene hallgatására

A Spotify Connect funkció használata vagy kedvenc zeneszámai regisztrálása után élvezheti a zenét a (Lejátszás
gombnyomásra) megnyomásával, még akkor is, ha a hangszóró nincs bekapcsolva.

Amikor eléri a lépést a „Wi-Fi kapcsolat létrehozása online zeneforgalmazó szolgáltatásból (Spotify)
származó zene hallgatására” fejezetből, nyomja meg a (Lejátszás gombnyomásra) gombot.

A  (Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény világítani kezd.

1

A hangerőt a /  (hangerő) gombok segítségével szabályozhatja.

Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a gombot.
A hangerő beállítására a Spotify is használható.

2

Nyissa meg a Sony | Music Center alkalmazást, és a menü segítségével indítsa el a lejátszást a Lejátszás
gombnyomásra használatával.

Az alábbi menükből választhat.

A legutóbb lejátszott zene (Spotify felhasználónév)
Ez az alapértelmezett beállítás.
A fenti Spotify felhasználónévben véletlenszerű betűk és számok jelenhetnek meg. Részleteket az alábbi
weboldalon talál.
https://www.spotify.com/

Az Üveg hangszóró ajánlata

Kedvenc zenék
A zenét „A kedvenc zenék regisztrálása” rész utasításai szerinti regisztrációt követően választhatja ki.

3
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A Lejátszás gombnyomásra által lejátszott zene leállítása
Nyomja meg újra a (Lejátszás gombnyomásra) gombot.
 

A Lejátszás gombnyomásra által lejátszott zene váltása más zenére
Nyissa meg okostelefonja Spotify alkalmazását, és válassza ki a kívánt zenét.
 

A kedvenc zenék regisztrálása
A zene Spotify Connect funkció segítségével történő lejátszása során tartsa lenyomva a (Lejátszás gombnyomásra)
gombot legalább 2 másodpercig.
Hangjelzés nyugtázza, hogy a regisztráció megtörtént. A (Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény néhányszor felvillan,
majd tovább világít fehér fénnyel.

Tipp
Ha a  (Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény piros fénnyel villog, és a (Lejátszás gombnyomásra) gomb megnyomására
hibajelzés hangzik fel, mérlegelje az alábbi eseteket.

A Spotify Connect funkciót még nem volt használva

A hangszóró nem csatlakozik Wi-Fi hálózathoz

Győződjön meg arról, hogy a hangszóró csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és ellenőrizze a Spotify Connect funkció beállításait.

Ha a (Lejátszás gombnyomásra) gomb megnyomása ellenére sem játszik le zenét, valami probléma lehet a hálózat
állapotával vagy a Spotify kiszolgálóival. Ez esetben röviden nyomja meg a hangszóró alján lévő BLUETOOTH/  PAIRING
gombot. Ellenőrizze, hogy a (Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény nem világít, majd nyomja meg újra a (Lejátszás
gombnyomásra) gombot.

Kapcsolódó témák
Wi-Fi csatlakozás Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gombbal ellátott Wi-Fi útválasztón keresztül
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz okostelefon segítségével
A hangszóró csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz számítógép segítségével
Wi-Fi kapcsolat létrehozása online zeneforgalmazó szolgáltatásból (Spotify) származó zene hallgatására

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

47



Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Vezeték nélküli lejátszás 2 hangszórón BLUETOOTH kapcsolaton keresztül (Speaker
Add funkció)

A Speaker Add funkció segítségével a lejátszáshoz BLUETOOTH eszközt kapcsolhat 2 LSPX-S2 hangszóróhoz. A
Speaker Add funkció használata esetén az egyik hangszóró „mester”, a másik „szatellit” egységként működik. Válasszon
az alábbi 2 lejátszási mód közül.

Kettős mód
Mindkét hangszóró ugyanazt a hangot játssza. A hangszóró alapértelmezésben kettős módban van.

Sztereó mód
Az egyik (jobb oldali) hangszóró a jobb csatorna hangját, a másik (bal oldali) hangszóró a bal csatorna hangját játssza
sztereó hangzást hozva létre a 2 hangszóró között.

Mester egység1.

Szatellit egység2.

Kapcsolja be a 2 hangszórót, és közelítse egymástól 1 m távolságon belülre. Ezután tartsa lenyomva az
ADD (Speaker Add funkció) gombot legalább 2 másodpercig.

Az a hangszóró a mester, amelyen először nyomta meg az ADD (Speaker Add funkció) gombot.
Hangjelzés* erősíti meg, hogy a Speaker Add funkció aktiválódott, és a BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villogni
kezd narancssárga színnel.
* Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)

1
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Tipp
Csatlakoztassa a BLUETOOTH eszközt a mester egységhez.

A Speaker Add funkció használata során bizonyos műveletek csak a mester egységen végezhetők el, továbbiak a mester és a
szatellit egységen egyaránt működnek.

Funkciók, amelyek csak a mester egységen végezhetők el:

párosítás BLUETOOTH eszközökkel

elalvási időzítő beállítása

Funkciók, amelyek a mester és a szatellit egységen is elvégezhetők:

a hangerő szabályozása

átváltás a sztereó mód és a kettős mód között

a fényerő beállítása

a Hangszóró hozzáadása funkció visszavonása

a gyertyafény mód be- vagy kikapcsolása

a gyertyafény mód intenzitásának a megválasztása

A beállítási művelet befejezése után a hangszórókat egymástól 1 m-nél távolabbra is elhelyezheti.

Ha aktív Speaker Add funkció mellett kikapcsolja a tápellátást, a hangszóró a visszakapcsolás után megkísérli a lejátszást a
Speaker Add funkció használatával. Ha használni kívánja a Speaker Add funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót.

Ha önmagában kívánja használni a hangszórót, amelyet legutóbb a Speaker Add funkció egyik hangszórójaként használt, az
ADD (Speaker Add funkció) gombot legalább 2 másodpercig lenyomva tartva fejezze be a Speaker Add funkciót.

Ha a hangszóró csatlakoztatása során más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet
csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, a hangszóróból torz hangot vagy zajt hallhat. Ez esetben bontsa a BLUETOOTH
kapcsolatot a BLUETOOTH eszköz és a többi BLUETOOTH eszköz között.

Ha a Speaker Add funkció van kiválasztva, az LDAC kodek nem használható. A rendszer ezeket a kodekeket automatikusan
AAC vagy SBC formátumra alakítja.

Megjegyzés
Ha a Speaker Add funkció használata során alaphelyzetbe kívánja állítani a két rendszer valamelyikét, mindig kapcsolja ki a
Speaker Add funkciót. Ha a hangszóró alaphelyzetbe állítása előtt nem kapcsolja ki a Speaker Add funkciót, az hibás
működéshez, például gyenge BLUETOOTH kapcsolathoz vagy a hang akadozásához vezethet.

Az AUDIO IN konnektorhoz csatlakoztatott külső eszköz zenéjét nem játszhatja le a Speaker Add funkció használatával.

Ha a Speaker Add funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.

Azon a hangszórón, amelyik BLUETOOTH jelzőfénye villog (mester), csatlakoztassa a BLUETOOTH
eszközt.

Amikor a BLUETOOTH jelzőfény világítani kezd, BLUETOOTH kapcsolat létrejött.

2

Kezdje lejátszani a zenét a BLUETOOTH eszközön, és szabályozza a hangerőt.

Az egyik hangszóró /  (hangerő) gombjainak megnyomásával szabályozza a hangerőt.

3
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Kapcsolódó témák

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel
Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval (NFC)
Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között (Speaker Add funkció)
A Speaker Add funkció visszavonása
A LED megvilágítás fényerejének a beállítása
A gyertyafény mód használata
A hangszóró gyertyafény módja intenzitásának a kiválasztása

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között (Speaker Add funkció)

Ha 2 LSPX-S2 hangszórót használ, átválthat két mód között, az egyiknél mindkét hangszóró ugyanazt a hangot játssza
(kettős mód), a másiknál az egyik hangszóró a bal, a másik hangszóró a jobb csatorna hangját játssza, térhatást hozva
létre (sztereó mód).

Kapcsolódó témák
Vezeték nélküli lejátszás 2 hangszórón BLUETOOTH kapcsolaton keresztül (Speaker Add funkció)

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nyomja meg az ADD (Speaker Add funkció) gombot valamelyik hangszórón a Speaker Add funkció
használata során.

Ha egyszer megnyomja valamelyik hangszóró ADD (Speaker Add funkció) gombját, a bal (L) és a jobb (R) csatorna
átvált. Ha még egyszer megnyomja az ADD gombot, a mód kettős módra vált.
Sztereó módban a másik hangszóró automatikusan a másik csatornára váltja a hangot.
Sztereó módban a BLUETOOTH jelzőfény színe a bal (L) csatorna esetében narancssárga, a jobb (R) esetében
fehér. Kettős módban mindkét BLUETOOTH jelzőfény narancssárga.

1
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A Speaker Add funkció visszavonása

A Speaker Add funkció visszavonásához kövesse az alábbi lépéseket.

Tipp
Ha a Speaker Add funkciót kikapcsolja, a zenét a mester egységként beállított hangszóró játssza le, a szatellit egység
abbahagyja a lejátszást.

Megjegyzés
A hangszóró kikapcsolása nem kapcsolja ki a Speaker Add funkciót.

Kapcsolódó témák
Vezeték nélküli lejátszás 2 hangszórón BLUETOOTH kapcsolaton keresztül (Speaker Add funkció)
Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között (Speaker Add funkció)

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tartsa lenyomva az ADD (Speaker Add funkció) gombot legalább 2 másodpercig.

Hang* jelzi, hogy a beállítást visszavonta.
* Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)

1
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Sztereó hang hallgatása 2 hangszórón Wi-Fi hálózatban (Wireless Stereo)

Ha a hálózatban 2 LSPX-S2 hangszórót csatlakoztat, gazdagabb sztereóhang-élményben lehet része.
Ehhez 2 LSPX-S2 hangszóróra van szükség.

A Wireless Stereo funkció előkészítése
Ellenőrizze, hogy hangszórók előtelepített szoftvere a legfrissebb verziójú.
A szoftver verziójának ellenőrzéséhez lásd: „A legfrissebb szoftver ellenőrzése hálózati csatlakozás során”.

A Wireless Stereo funkciót csak Wi-Fi hálózati kapcsolattal használhatja. A funkció BLUETOOTH csatlakozással
nem áll rendelkezésre. A BLUETOOTH csatlakozáshoz használja a Speaker Add funkciót.
A Speaker Add funkcióról lásd: „Vezeték nélküli lejátszás 2 hangszórón BLUETOOTH kapcsolaton keresztül
(Speaker Add funkció).”

Sztereó hang lejátszása 2 LSPX-S2 hangszórón (a továbbiakban „hangszóró”) (Wireless Stereo
funkció)

Ha vissza kívánja vonni a Wireless Stereo funkciót, vagy más funkciókat kíván használni
A Wireless Stereo funkció használata során más funkciók (például a Wireless Multi-room funkció, Speaker Add funkció
és a BLUETOOTH csatlakozás) nem állnak rendelkezésre.
Nyomja meg valamelyik hangszóró BLUETOOTH/ PAIRING gombját.
A hálózat jelzőfénye újra fehér fénnyel fog világítani, és a Wireless Stereo funkció törlődik. A csoport is törlődik.

Tipp
Ha mindkét hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja USB hálózati tápegység segítségével, mindkét hangszórót
kikapcsolhatja a hangszórók egyikével (összekapcsolt tápkapcsoló).

Ha jel gyenge például azért, mert a hangszórók túlságosan távol vannak egymástól, lehet, hogy a kapcsolat átmenetileg
megszakad. Helyezze el a hangszórókat olyan helyzetben, amely megfelelő erősségű jelet biztosít.

Ha a kapcsolat átmenetileg megszakad, a hangszórók automatikusan újracsatlakoznak egymáshoz. Ha 10 vagy több percet is
igénybe vesz az újracsatlakozás, a Wireless Stereo funkció törlődik. Amikor a Wireless Stereo funkciót a legközelebb használja,
kezdje újra az lépéstől.

Helyezze el a 2 hangszórót egymástól 1 m távolságon belülre, majd kapcsolja be mindkettőt.

A  (be/készenlét) jelzőfény fehér fénnyel világítani kezd.

1

A Sony | Music Center segítségével csatlakoztassa mindkét hangszórót egy Wi-Fi hálózathoz.2

A Sony | Music Center használatával végezze el a Wireless Stereo funkció beállítását.

Végezze el a beállításokat Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott 2 hangszóró valamelyikén. A hangszóró
működtetéséhez kövesse a Sony | Music Center képernyőjén megjelenő utasításokat.
A hálózat jelzőfénye narancssárga fénnyel villog.

3
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Megjegyzés
A Wireless Stereo funkcióval történő videózás nem ajánlott. A videó és a hang között némi csúszás jön létre.

Ha a Wireless Stereo funkciót használja, a hangszórók automatikus szoftverfrissítési funkciója nem aktiválódik. A szoftver
frissítéséhez törölje a Wireless Stereo funkciót, majd csatlakoztassa a hangszórót a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a hangszóró rendelkezésre álló szoftverfrissítést észlel a Wireless Stereo funkció használata során, értesítést küldhet (a 
(be/készenlét) jelzőfény 2-szer felvillan narancssárga fénnyel) közvetlenül a hangszórók egyikének a bekapcsolása után. Ha ez
megtörténik, átmenetileg törölje a Wireless Stereo funkciót. Miután mindkét hangszóró szoftverét a legújabb verzióra frissítette,
végezze el újra a Wireless Stereo funkció beállításait.
Részleteket „Az előtelepített szoftver frissítése” fejezetben talál.

Ha a vezeték nélküli hálózat szétkapcsol, a Wireless Stereo funkció törlődik. Ha ez megtörténik, újra el kell végeznie a Wireless
Stereo funkció beállításait manuálisan.

Ha a Wireless Stereo funkciót használja, a hangszóró nem használható BLUETOOTH csatlakozással. A BLUETOOTH
csatlakozás használatához törölje a Wireless Stereo funkciót.

Mielőtt elvégezné a Wireless Stereo funkció beállításait, azt tanácsoljuk, halkítsa le a Wireless Stereo hangszórót. A két
hangszóró lejátssza a Wireless Stereo funkció hangját, így hangosabb hang szólalhat meg, mint egy hangszóróból.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Wi-Fi kapcsolat számítógépen lévő zene lejátszásához (Windows Media Player)

Számítógépét vezérlőként is használhatja (vezérlőeszköz).
A zene az „Átvitel eszközre” funkció segítségével játszható le a „Windows Media Player” elindítása után A
működtetéshez kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Csatlakoztassa a hangszórót és a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz.

Csatlakoztassa a hangszórót és a számítógépet vezeték nélküli útválasztóhoz ugyanazzal az SSID azonosítóval.
Ha létrejön a csatlakozás, világítani kezd a hálózat jelzőfénye.

1

Válassza ki a [Windows Media Player] elemet az [All apps] listából.2

Kattintson jobb gombbal a lejátszani kívánt dalra, vagy koppintson rá és tartsa.3

Válassza a [Cast to Device], [Play To] vagy [Remote Media Streaming] elemet a menüből.

Megjelenik az eszközök listája.

4

Válassza a [LSPX-S2_xxxxxx] elemet.5
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Tipp
A Sony | Music Center okostelefonjába/iPhone eszközébe stb. való letöltése és telepítése után okostelefonját/iPhone eszközét
stb. távvezérlőként használhatja a hangszóróhoz csatlakoztatott eszközök vezérléséhez.

Megjegyzés
A fentiekben ismertetett eljárás csupán tájékoztató jellegű. A számítógép és a hangszóró hangereje általában nem
szinkronizálódik. Azonban a számítógépére telepített Windows Media Player verziójától és a számítógép állapotától függően
lehet, hogy a hangerőszint szinkronizálódni fog.

A hangszóró MP3, WMA, AAC és WAV formátumú fájlokat játszhat le (csak AAC fájlok játszhatók le „.m4a”, „.mp4” vagy „.3gp”
kiterjesztéssel). Minden fájl lejátszása nem garantálható akkor sem, ha azok bitsűrűsége és fájlformátuma támogatott. A
specifikációk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A DRM (Digital Rights Management) szerzői jogi védelem alatt álló fájlokat nem lehet lejátszani ezzel a hangszóróval. Ha meg
kívánja állapítani, hogy egy WMA fájlt védi-e a DRM technológia, a számítógépben kattintson rá jobb gombbal. Ha lát ott
[License] fület is, a fájlt DRM védi.

Ha otthoni hálózaton hallgat zenét, az indítás némi időt vehet igénybe, mivel minden DLNA-kompatibilis eszköznek fel kell
ismernie a használatban lévő komponenst.

Lehet, hogy bizonyos tartalmak nem játszhatók le DLNA CERTIFIED termékeken.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Játssza le a kiválasztott zenét, és szabályozza a hangerőt.

A hangszóróban megszólal a kiválasztott dal.

6
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Wi-Fi csatlakozás számítógépén lévő zene lejátszásához (a Windows Media Player
vezérlésével Sony | Music Center alkalmazásból)

Az otthoni hálózatában lévő számítógépén (Windows 8.1 vagy újabb) tárolt zene hangszórón történő lejátszását
okostelefonjából/iPhone eszközéből vagy hasonló eszközből vezérelheti.
Ha Windows 8.1 vagy újabb rendszerű számítógépét okostelefonjába/ iPhone eszközébe töltött Sony | Music Center
alkalmazásból kívánja vezérelni, kövesse az alábbi lépéseket.

Válassza ki a [Windows Media Player] elemet az [All apps] listából.1

Kattintson vagy koppintson a [Stream], elemre, majd válassza a [More streaming options...] lehetőséget.

Ha a [More streaming options...] nem jelenik meg, válassza a [Turn on media streaming...] lehetőséget. Ezután
válassza a [Turn on media streaming] lehetőséget a [Media streaming options] képernyőn.

2

Ellenőrizze, hogy minden eszköz engedélyezve van, majd az [OK] (bizonyos verziókban [Next]) gombbal
csukja be a képernyőt.

Ha az [OK] gombot választotta, folytassa a  lépéssel.

Ha nincs minden eszköz engedélyezve, válassza az [Allow All] lehetőséget, megjelenik az [Allow All Media
Devices] képernyő. Ezután az [Automatically allow all computers and media devices.] kiválasztásával engedélyezze
az összes eszközt.

3

Győződjön meg arról, hogy a [Music] beállítás [Shared], majd válassza a [Next] elemet.4
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A [Finish] gombbal csukja be a képernyőt.5

Válassza a [Stream] elemet, majd ellenőrizze, hogy az [Automatically allow devices to play my media...]
mező be van jelölve.

A számítógép beállítása ezzel kész.
Válassza a [Home Network] lehetőséget a Sony | Music Center alkalmazásban, majd a kiszolgálók listájában
válassza ki a számítógépét.
Ha albumokat, előadókat vagy más elemeket választ [MUSIC] listából, hallgathatja a számítógépében elmentett
zenét.

6
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A LED megvilágítás fényerejének a beállítása

Tipp
Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a gombot.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nyomja meg a  (LED megvilágítás) +/– gombokat.1
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A gyertyafény mód használata

A LED megvilágítást beállíthatja úgy, hogy gyertyafényként világítson és pislákoljon.

A gyertyafény mód kikapcsolása
Tartsa újra lenyomva a  (be/készenlét) gombot megközelítőleg 2 másodpercig.

Kapcsolódó témák
A hangszóró gyertyafény módja intenzitásának a kiválasztása

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tartsa lenyomva a  (be/készenlét) gombot megközelítőleg 2 másodpercig bekapcsolt hangszóróval.1
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hangszóró gyertyafény módja intenzitásának a kiválasztása

Kiválaszthatja ki a hangszóró gyertyafény módjának az intenzitását.

Megjegyzés
A LED megvilágítás fényerejét nem állíthatja be, amíg az egység gyertyafény módban van, még a Sony | Music Center
használata esetén vagy az egység  (LED megvilágítás) +/– gombjainak megnyomásával sem. Kapcsolja ki átmenetileg a
gyertyafény módot, és ezután szabályozza a fényerőt.

Kapcsolódó témák
A gyertyafény mód használata

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tartsa lenyomva a  (be/készenlét) gombot megközelítőleg 2 másodpercig bekapcsolt hangszóróval.

Bekapcsol a gyertyafény mód.

1

A  (LED megvilágítás) +/– gombjainak megnyomásával kiválaszthatja a kívánt intenzitást 2 szint közül.2
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Üveg hangszóró
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A Elalvás időzítő funkció használata

A Elalvás időzítő funkció visszavonása
Nyomja meg újra a TIMER/ WPS gombot.
Egy hangjelzés* jelzi, hogy a Elalvás időzítő funkció deaktiválódott.
* Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)

Tipp
Az időzítő időtartamának beállítására a Sony | Music Center is használható.

Kapcsolódó témák
Mire használható a Sony | Music Center

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nyomja meg a TIMER/ WPS gombot.

Egy hangjelzés* jelzi, hogy a Elalvás időzítő aktiválódott. A tápellátás 60 perc után automatikusan kikapcsol.
* Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)

1
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Üveg hangszóró
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Külső eszközön lévő zene hallgatása

A hangszórón külső eszközön lévő zenét is hallgathatja.

Tipp
Ha zenét kíván lejátszani a BLUETOOTH eszközén, míg a csatlakozókábel az AUDIO IN konnektorba van dugva, nyomja meg a
hangszóró alján lévő BLUETOOTH/ PAIRING gombot, vagy a Sony | Music Center alkalmazásban kapcsolja a BLUETOOTH
eszközt a lejátszáshoz használni kívánt eszközre.
Ha a hangerő túl alacsony, szabályozza a hangszóró és a csatlakoztatott hangeszköz hangerőszintjét is.

Kapcsolódó témák
Mire használható a Sony | Music Center

Csatlakoztasson egy hordozható hangeszközt az AUDIO IN csatlakozóhoz.

Használjon kereskedelmi forgalomban kapható hangkábelt (sztereó mini – sztereó mini, ellenállás nélkül).

1

Kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.2

63



4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

64



Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Mire használható a Sony | Music Center

A Sony | Music Center alkalmazás segítségével a Sony | Music Center alkalmazással kompatibilis Sony hangeszközöket
vezérelhet okostelefonjából/iPhone eszközéből.
A Sony | Music Center alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat.
https://www.sony.net/smcqa/

Funkciók (alapvető beállítások)

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

A kikapcsolással kapcsolatos beállítások

A Készenléti funkciók (Automatikus készenléti, Network Standby) beállításai

A LED megvilágítás fényerejének a beállításai

A gyertyafény mód beállításai

A BASS BOOST funkció beállításai

A DSEE HX funkció beállításai

A Bluetooth kodek (Auto/SBC) beállításai

Funkciók (a Wi-Fi és BLUETOOTH funkciókkal kapcsolatos beállítások)

Különböző csatlakozások (Wi-Fi, Wireless Stereo funkció, Wireless Multi-room funkció, Speaker Add funkció)

A Lejátszás gombnyomásra menü beállításai

Manuális frissítések Wi-Fi útján

A szoftververzió megállapítása

Megjegyzés
A Sony | Music Center segítségével végezhető műveletek a hangeszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai
előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák
A Sony | Music Center telepítése

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Üveg hangszóró
LSPX-S2

A Sony | Music Center telepítése

A Sony | Music Center alkalmazást okostelefonjába/iPhone eszközébe stb. a Google Play vagy App Store oldalairól
telepítheti.

Kapcsolódó témák
Mire használható a Sony | Music Center

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Töltse le a Sony | Music Center alkalmazást a Google Play vagy App Store oldalairól, és telepítse.1

A telepítés befejeződése után indítsa el a Sony | Music Center alkalmazást.2
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Műszaki adatok

Hangszóró szakasz

Erősítő szakasz

Hálózat szakasz

BLUETOOTH szakasz

Hangszórók Magas hangú hangszóró: szerves üvegből készült henger típusú, Mélynyomó: kb. 35 mm átm.

Ház típusa Passzív sugárzó modell

Frekvenciasáv 60 Hz – 40 000 Hz

Névleges kimenő teljesítmény Kb. 11 W (mélynyomó, 1% harmonikus torzítás esetén, 1 kHz, 4 Ω)

Kimenetek száma 4 CH (magas hangú hangszóró: 3 CH, mélynyomó: 1 CH)

Kompatibilis
szabványok

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

Rádiófrekvencia 2,4 GHz-es sáv, 5 GHz-es sáv

Kimenet BLUETOOTH Power Class 2 specifikáció

Maximális kommunikációs hatósugár Rálátással kb. 10 m*1

Rádiófrekvencia 2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kommunikációs rendszer BLUETOOTH specifikáció verzió 4.2

Modulációs módszer FHSS

Kompatibilis BLUETOOTH profilok*2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Támogatott kodekek*3

SBC*4

AAC*5

LDAC*6

Az idevágó tartalom védelme SCMS-T

Átviteli sávszélesség (A2DP) 20 Hz – 20 000 Hz (44,1 kHz mintavétellel)
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Általános

A típusadatokat tartalmazó lap és egyéb fontos információk a hangszóró külső részének alján és a hálózati
tápegységen találhatók.
A Wi-Fi hálózat MAC-címe a hangszóró burkolatán, alul található.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

AUDIO IN ANALÓG φ3,5 mm-es sztereó mini aljzat

Tápellátás
5 V= 1,5 A (a mellékelt USB hálózati tápegység használatával 100 – 240 V~,
50 Hz/60 Hz tápellátáshoz csatlakoztatva), vagy beépített lítium-ion akkumulátor
használata esetén

Energiafogyasztás (USB
hálózati tápegység
használata esetén)

Kb. 11 W (töltés közben, legmagasabb fényerősségen)

Kb. 0,2 W (ha a BLUETOOTH/hálózati készenléti mód be van kapcsolva)

Kb. 0,2 W (ha a BLUETOOTH/hálózati készenléti mód ki van kapcsolva)

A lítium-ion akkumulátor
üzemideje

Kb. 8 óra*7 (ha a BLUETOOTH és a Wi-Fi nincs csatlakoztatva)

Kb. 8 óra*7 (Wi-Fi csatlakozás esetén)

A lítium-ion akkumulátor
töltési ideje Kb. 5 óra*7

Üzemi hőmérséklet 5 °C – 35 °C

Méretek (a kiemelkedő
részeket és vezérlőket
beleszámítva)

Kb. 90 mm átm. × 277 mm

Tömeg Kb. 1,1 kg

Mellékelt tartozékok Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot.

A tényleges hatósugár olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus
elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.

*1

A standard BLUETOOTH profilok megjelölik az eszközök közötti BLUETOOTH kommunikáció célját.*2
Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma*3
Sáv alatti kodek*4
Advanced Audio Coding*5
Az LDAC a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi nagy felbontású (Hi-Res) hangtartalom átvitelét akár
BLUETOOTH kapcsolaton keresztül is.

*6

Az időtartam a környezet hőmérsékletétől és a használati körülményektől függően változhat.*7
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Üveg hangszóró
LSPX-S2

Az adatvédelmi irányelvekről

A Sony | Music Center alkalmazás felhasználóinak, akik beleegyezésüket adták az egység
használatára vonatkozó információik gyűjtéséhez:

Az Ön által elfogadott adatvédelmi irányelveket az alábbi webhelyen találhatja.
http://policies.sony.net/vs/01/index.html
Ha a Sony | Music Center beállítási menüjében* letiltja az információk gyűjtését, vagy inicializálja a hangszórót, a Sony
abbahagyja az információk gyűjtését akkor is, ha Ön már ebbe beleegyezését adta. (A hangszóró inicializálásáról
további tudnivalókat „A hangszóró inicializálása” fejezetében talál.)

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

2019. február 1-i adat; csak Android esetében.*
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Üveg hangszóró
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A jelzőfényekről

(be/készenlét) jelzőfény

A beépített újratölthető akkumulátor használata esetén

USB hálózati tápegységhez csatlakoztatva

Egyéb

Világít (fehér) A beépített újratölthető akkumulátor töltése elegendő.

Lassan villog
(piros)

A beépített újratölthető akkumulátor lemerülőben van. Töltse fel a hangszórót.
Egy kis idő elteltével a hangszóró által kiadott hang* jelzi, hogy a beépített újratölthető akkumulátor
lemerült, és a készülék hamarosan kikapcsol.

Kikapcsol A hangszóró ki van kapcsolva.

Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)*

Világít (fehér) A hangszóró be van kapcsolva, és a töltése sikeresen befejeződött.

Lassan villog (fehér, -
- . . . )

A hangszóró be van kapcsolva, és töltés alatt áll.

Világít (narancssárga) A hangszóró ki van kapcsolva, és töltés alatt áll.

Kikapcsol A hangszóró ki van kapcsolva, és a töltése sikeresen befejeződött.

Gyorsan villog (fehér) A hangszóró BLUETOOTH/Network Standby módban van, és a beépített újratölthető
akkumulátor töltése elegendő.

Gyorsan villog
(narancssárga és fehér)

A hangszóró BLUETOOTH/Network Standby módban van, és a beépített újratölthető
akkumulátor töltése 90% alatt van.

Lassan villog (fehér, 
-  . . . )

A hangszóró bekapcsolódik. Ne működtesse a hangszórót, amíg a jelzőfény abba nem
hagyja a villogást. Várjon, amíg át nem vált tartós világításra.
A jelzőfény alábbi helyzetekben villoghat.

Amikor a vásárlást követően első alkalommal kapcsolja a fali aljzathoz

Amikor az USB hálózati tápegységet a hangszóró DC IN 5 V konnektorához
csatlakoztatja, miután a beépített újratölthető akkumulátor lemerült

Amikor a hangszóró visszatér a védett módból

Miután a hangszóró inicializálódott

Lassan villog
(narancssárga)

A szoftver frissítése folyamatban van.

Gyorsan villog (piros) A rendszer védett módba lépett.
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 (Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény

BLUETOOTH jelzőfény

Amikor BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik

A Speaker Add funkció használata során

Hálózat jelzőfénye

Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáskor

Világít
(fehér)

Zenelejátszás van folyamatban a Spotify Connect funkció használatával Lejátszás gombnyomásra
útján.

Villog (fehér) Sikeresen regisztrálva a Kedvenc zenék közé.

Villog (piros)

Ha egyúttal a hiba hangjelzése is megszólal, mérlegelje a következő lehetőségeket.

A Spotify Connect funkciót még nem volt használva

A hangszóró nem csatlakozik Wi-Fi hálózathoz

A Spotify Connect funkció nem használható

Gyorsan villog
(fehér)

A rendszer párosítási módba lépett. Végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.

Lassan villog
(fehér)

A hangszóró automatikusan megkezdi a csatlakozást a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH
eszközhöz.

Világít (fehér) A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.

Gyorsan villog
(narancssárga)

A hangszóró befejezte a Speaker Add csatlakozást, és BLUETOOTH eszközzel való párosításra
vár. Végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.

Lassan villog
(narancssárga)

Speaker Add csatlakozás kezdődik a LSPX-S2 eszközzel.

Világít
(narancssárga)

A hangszórót kettős módban használja.

A hangszórót sztereó módban használja (bal (L) csatorna).

Világít (piros) A hangszórót sztereó módban használja (jobb (R) csatorna).

Kikapcsol A hangszóró nem csatlakozik Wi-Fi hálózathoz.

Világít (fehér)
A hangszóró Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
A Spotify Connect funkció nincs használatban.

Világít (zöld) A hangszóró Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, és a Spotify Connect funkciót
használja.

Lassan villog (fehér, 
)

A Wi-Fi funkció ki van kapcsolva.
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A Wireless Stereo funkció használata során

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Lassan villog (fehér, -- --
)

A Wi-Fi csatlakozás létrehozása folyamatban van.

Gyorsan villog (fehér) Nem sikerült Wi-Fi hálózathoz kapcsolódni.

Világít
(narancssárga)

A hangszóró vezeték nélküli sztereó kapcsolatban van, és bal csatornaként működik.

Világít (piros) A hangszóró vezeték nélküli sztereó kapcsolatban van, és jobb csatornaként működik.

Villog
(narancssárga)

Vezeték nélküli sztereó kapcsolat létrehozása van folyamatban.

A hangszóró vezeték nélküli sztereó kapcsolatban van, bal csatornaként működik, és
megszakadt a szignál.

Villog (piros)
A hangszóró vezeték nélküli sztereó kapcsolatban van, jobb csatornaként működik, és
megszakadt a szignál.
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Óvintézkedések

Biztonság

A típusadatokat tartalmazó lap a készülék külső részének alján és a hálózati tápegységen található.

A Wi-Fi hálózat MAC-címe a készülék burkolatán, alul található.

Az USB tápegység használata előtt győződjön meg arról, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik a készülék
tápfeszültségével.

A vezeték nélküli funkció be- vagy kikapcsolása

A készülék vezeték nélküli funkciója bekapcsol, amikor a  (bekapcsolás/készenlét) gomb megnyomásával
bekapcsolja a készüléket.
A vezeték nélküli funkció kikapcsolásához kapcsolja ki a készüléket a  (bekapcsolás/készenlét) gomb
megnyomásával.
Ha használja a Network Standby (Hálózati készenléti mód) funkciót, a készülék kikapcsolása előtt kapcsolja ki a Network
Standby (Hálózati készenléti mód) beállítást a Sony | Music Center alkalmazásban.

Hőmérséklet-emelkedés

Ha a készüléket hosszabb ideig használja, a készülék és a hálózati tápegység hőmérséklete emelkedni fog. A
jelenség nem utal meghibásodásra.

Elhelyezés

A hangszóróegység, a beépített erősítő és a doboz precízen egymáshoz van hangolva. A készüléket ne szerelje
szét, ne módosítsa stb.

Ne helyezzen idegen tárgyakat a hangszóró nyílásaiba.

Ügyeljen arra, hogy a terméket ne érje víz. A termék nem vízálló.

Ne hagyja az egységet magas hőmérsékletnek, például közvetlen napfénynek kitett helyen, hőforrás vagy világítótest
alatt.

Ne használja és ne hagyja az egységet autóban.

Ne állítsa a készüléket ferde állapotba. A készülék által keltett rezgések miatt a készülék leeshet, ami
meghibásodáshoz, a termék sérüléséhez vagy teljesítményének csökkenéséhez vezethet.

Ügyeljen arra, hogy ha a készülék kezelt (viaszozott, olajozott, polírozott stb.) felületen helyezi el, akkor az
elszíneződhet vagy kifakulhat.

Az elhelyezéstől függően a készülék leeshet vagy felborulhat. Ne tartson értékes dolgokat a készülék közelében.

A készültek szállításakor ügyeljen a következőkre.

Vásárlás helye Tápfeszültség

Minden ország/régió 100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
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Ne hagyjon mágnesességre érzékeny tárgyat (bankkártyát stb.) a készülék közelében.

Ne emelje meg a szerves üvegből készült hengernél fogva.

Ne üsse neki a készüléket más tárgyaknak.

Ha a készülék beszennyeződik, törölje le a dobozt enyhe tisztítószerrel átnedvesített, puha törlőruhával. Ne
használjon benzint, alkoholt, hígítót, oldószert stb., mivel ezek károsítják a felületet. A szerves üvegből készült
henger tisztításáról további információt „A szerves üvegből készült henger kezelése” című szakaszban talál.

Szerves üveg

A készülékben szerves üveg található.
Nem megfelelő használat esetén az üveg eltörhet, ami sérülést, esetenként vakságot okozhat. A törött üveg emellett
csökkenti a hang, a világítás stb. minőségét. A balesetek elkerülése érdekében tartsa be az alábbi javaslatokat.

Ne érintse a szerves üveget közvetlenül kézzel, és ne emelje meg.
A szerves üveg megfogása vagy emelése károsíthatja a készüléket, vagy sérüléshez vezethet, ha a készülék leesik.

Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje erős ütés, például egy magas helyről való leejtés, valami másnak való ütődés
vagy rálépés miatt. Ha a készülék kemény tárgynak ütközik, az üveg még kis erőkifejtés esetén is eltörhet,
megrepedhet, kicsorbulhat vagy eltorzulhat, ami meghibásodáshoz vagy a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.

Ne karcolja meg a szerves üveget.
Ha az üvegen repedések találhatók, vagy kis darabok letörtek belőle, a teljes üveg eltörhet. A megrepedt, de még
nem eltört üveg bármikor összetörhet. A letört darabok és a kisebb-nagyobb repedések rossz hatással vannak a
hangminőségre, a világításra és egyéb funkciókra.

Ne tegye ki a készüléket erős hőmérséklet-ingadozásnak.
A szerves üveg nem hőálló. Ne helyezze a készüléket forró tárgyakra vagy azok közelébe.
A rendkívüli hőmérséklet-ingadozás miatt az üveg eltörhet vagy eltorzulhat.

Ha a szerves üvegből készült henger megreped, letörik belőle egy darab, eltörik vagy bármilyen más módon megsérül,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

A szerves üvegből készült henger kezelése

Óvatos mozdulatokkal porolja le egy puha ecsettel vagy tollseprűvel, a mellékelt törlőruhával pedig törölje tisztára a
szerves üveget. (Ne használjon súrolókefét, szivacsot stb.)

Ha a szerves üveg olajfoltos lett, vagy ujjnyomok láthatók rajta, leheljen rá, majd a mellékelt törlőruhával törölje
tisztára.

Ha az üveg nagyon összepiszkolódott, törölje le a mellékelt, hideg vagy langyos szappanos vízzel benedvesített
törlőkendővel.

Ne használjon benzint, alkoholt, hígítót, oldószert stb., mivel ezek károsítják a felületet.

Ne szerelje szét a készüléket, mert ezzel a működőképessége és a hang minősége romolhat.

A szerves üveg henger világítása

Ne nézzen közvetlenül a fénybe.

Megjegyzések az USB hálózati tápegységgel kapcsolatban

Ha a készüléket USB hálózati tápegységhez csatlakoztatja vagy leválasztja arról, előbb kapcsolja ki. Máskülönben
meghibásodás merülhet fel.

Csak a mellékelt USB hálózati tápegységet és mikro USB kábelt használja. A készülék meghibásodásának
elkerülése érdekében ne használjon más USB hálózati tápegységet.
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A csatlakozódugó polaritása

Csatlakoztassa az USB hálózati tápegységet egy közeli fali csatlakozóaljzathoz. Probléma esetén azonnal húzza ki a
fali csatlakozóaljzatból.

Az USB hálózati tápegységet ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

Egyéb

Ne használja és ne hagyja az egységet rendkívül meleg vagy hideg (5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten kívüli)
környezetben. Ha az egységet a fenti tartományon kívül használja vagy tárolja, az egység a belső áramkörök
védelme érdekében automatikusan leállhat.

Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.

Azt tanácsoljuk, hogy töltse fel az akkumulátort, ha a töltésjelző villog. Ha feltölti az akkumulátort, amikor a jelző
villogni kezd, tovább használhatja majd az akkumulátort.

Töltse fel az akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni az egységet, hogy
megtartsa a teljesítményét.

Ha a készülék használati ideje a normális idő felére csökken, ez azt jelentheti, hogy az újratölthető akkumulátor
élettartama a végéhez közeledik.

Ha bármilyen ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel ezzel a készülékkel
kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Töltésre vonatkozó megjegyzések

A beépített lítium-ion újratölthető akkumulátor élettartama

Töltse fel a beépített újratölthető akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni
a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.

Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített újratölthető akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet
igénybe.

A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített újratölthető akkumulátor használata
során a beépített újratölthető akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített újratölthető akkumulátor
használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony forgalmazóval.

A beépített újratölthető akkumulátor élettartama a használattól, környezettől és a tárolás körülményeitől függően
eltérhet.

Vigyázat

Ha a hangszóró a beépített újratölthető akkumulátor töltése során problémát észlel az alábbi okokból, leállítja a töltést
akkor is, ha a töltés még nem fejeződött be.

A környezet hőmérséklete kilép az 5 °C – 35 °C tartományból.

Probléma lépett fel a beépített újratölthető akkumulátorral.

Ha a beépített újratölthető akkumulátor töltése túl hosszú ideig tart.

Megjegyzés
A töltési idő a beépített újratölthető akkumulátor használatától függően eltérhet.

Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.

Az akkumulátor felmelegszik a töltés közben. A jelenség nem utal meghibásodásra.

Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, nedvesség, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne
hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.

A hangszórót bekapcsolt állapotban is töltheti, ha a mellékelt USB hálózati tápegységet fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja.
Ez esetben a beépített újratölthető akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe a használati feltételektől függően. Ezért
azt tanácsoljuk, hogy a töltés során kapcsolja ki a hangszórót.

A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés
túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból a micro-USB kábelt, és dugja vissza, ha az üzemhőmérséklet 5
°C és 35 °C közé kerül.
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Az előtelepített szoftver frissítése

Ha megjelenik a szoftver új verziója, az alábbi módszerek segítségével frissítheti hangszórója előre telepített szoftverét.
A szoftver a frissítés által új funkciókkal bővül, amelyekkel gazdagabb élményt nyújt, és használata kényelmesebbé
válik.
A frissítés előtt törölje a Wireless Stereo funkció stb. csoportját.

A frissítés előkészítése
A szoftverfrissítés akkor válik lehetővé, ha a hangszóró az alábbi állapotban van.

A hangszóró fali aljzathoz csatlakozik a mellékelt USB hálózati tápegység segítségével.
(A szoftverfrissítés nem végezhető el, ha a beépített újratölthető akkumulátort használja.)

A hangszóró az internethez csatlakozik Wi-Fi hálózat útján.

1. frissítési mód: Automatikus frissítés interneten keresztül
Ha a hangszóró csatlakozik az internethez, képes érzékelni a szoftverfrissítéseket, és automatikus frissítést
végez, amikor a hangszóró nincs használatban. Ehhez a funkcióhoz be kell állítani a hangszórót.

2. frissítési mód: Manuális frissítés interneten keresztül
Ha a hangszóró csatlakozik az internethez, képes érzékelni a szoftverfrissítéseket. A  (be/készenlét) jelzőfény
2 narancssárga felvillanással figyelmeztet közvetlenül a bekapcsolást követően. Ez az alapértelmezett beállítás.

Tipp
Miután a frissítés befejeződött, a hangszóró automatikusan BLUETOOTH/Network Standby módba lép.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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1. frissítési mód: Automatikus frissítés interneten keresztül

A hangszóró egyik funkciója automatikusan frissíti a szoftverét a legújabb verzióra, ha a hangszóró a használata során
Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódik az internethez.
Ez a funkció alapértelmezésben ki van kapcsolva.

A frissítés előkészítése
A szoftverfrissítés akkor válik lehetővé, ha a hangszóró az alábbi állapotban van.

A hangszóró fali aljzathoz csatlakozik a mellékelt USB hálózati tápegység segítségével.
(A szoftverfrissítés nem végezhető el, ha a beépített újratölthető akkumulátort használja.)

A hangszóró az internethez csatlakozik Wi-Fi hálózat útján.

 

A szoftver automatikus frissítése
Indítsa el a Sony | Music Center alkalmazást okostelefonján vagy egy hasonló eszközön, és végezze el a
beállításokat a [Settings] menü [System] részében.
A hangszóró automatikus szoftverfrissítési funkciója ([Auto Update]) aktiválódik. Ha az [Auto Update] beállítás ki van
kapcsolva, a beállítás megváltoztatásával kapcsolja be.

A frissítés akkor zajlik le, amikor nem használja a hangszórót*, például éjszaka, vagy amikor a hangszóró
BLUETOOTH/Network Standby módban van. A hangszóró frissítése során a  (be/készenlét) jelzőfény lassan
villog narancssárga fénnyel.

 

A szoftver automatikus frissítésének deaktiválása
Indítsa el a Sony | Music Center alkalmazást okostelefonján vagy hasonló eszközön, és kapcsolja ki az [Auto
Update] beállítást a [Settings] menüben.

A szoftver azonban a kritikus változások esetében továbbra is frissítődhet automatikusan akkor is, ha kikapcsolja ezt
a funkciót.

A jelzőfények az alábbi módon világítanak/villognak:

A hálózat jelzőfénye fehér fénnyel világít 1 másodpercig

A BLUETOOTH jelzőfény fehér fénnyel világít 1 másodpercig

A  (be/készenlét) jelzőfény gyorsan villog narancssárga fénnyel

A szoftverfrissítés sikertelen volt.
Kapcsolja ki a hangszórót, majd kapcsolja be újra. A frissítés újraindul. Ha a helyzet a hangszóró ki- majd bekapcsolása
után sem javul, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Tipp
A frissítés folyamán ne kapcsolja ki a hangszórót.

Az Időzóna beállítást a Sony | Music Center segítségével állíthatja be.*
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Ha a hangszóró Wi-Fi útján csatlakozik a hálózathoz és a hangszóró szoftverfrissítést észlel, a  (be/készenlét) jelzőfény 2
narancssárga felvillanással jelez közvetlenül a bekapcsolást követően.

Az [Auto Update] beállítások bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotától függetlenül ha a hangszóró szoftverfrissítést észlel, a 
(be/készenlét) jelzőfény 2 narancssárga felvillanással jelez közvetlenül a bekapcsolást követően.

Megjegyzés
A frissítés általában 3 – 10 percet vesz igénybe. A hálózati környezettől függően több időt is igénybe vehet.

A frissítés folyamán ne működtesse a hangszórót. A frissítés során tartsa fenn a hangszóró hálózati csatlakozását, és hagyja a
fali aljzathoz csatlakoztatva az USB hálózati tápegység segítségével. A frissítés nem végezhető el, ha a hangszórót csak a
beépített újratölthető akkumulátor táplálja.

A frissítést nem szabad félbeszakítani.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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2. frissítési mód: Manuális frissítés interneten keresztül

Ha a hangszóró egy szoftverfrissítést érzékel, miközben Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, a  (be/készenlét) jelzőfény
közvetlenül a bekapcsolást követően 2-szer felvillan narancssárga fénnyel.
Ebben az esetben az alábbi lépéseket követve frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.
Amikor megkezdődik a frissítés, a zenelejátszás leáll. Az esetleges BLUETOOTH kapcsolatok is megszakadnak.

A frissítés előkészítése
A szoftverfrissítés akkor válik lehetővé, ha a hangszóró az alábbi állapotban van.

A hangszóró fali aljzathoz csatlakozik a mellékelt USB hálózati tápegység segítségével.
(A szoftverfrissítés nem végezhető el, ha a beépített újratölthető akkumulátort használja.)

A hangszóró az internethez csatlakozik Wi-Fi hálózat útján.

A jelzőfények az alábbi módon világítanak/villognak:
A hálózat jelzőfénye fehér fénnyel világít 1 másodpercig

A BLUETOOTH jelzőfény fehér fénnyel világít 1 másodpercig

A  (be/készenlét) jelzőfény gyorsan villog narancssárga fénnyel

A szoftverfrissítés sikertelen volt.
Kapcsolja ki a hangszórót, majd kapcsolja be újra. A frissítés újraindul. Ha a helyzet a hangszóró ki- majd bekapcsolása
után sem javul, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Megjegyzés
A frissítés általában 3 – 10 percet vesz igénybe. A hálózati környezettől függően több időt is igénybe vehet.

A frissítés során tartsa fenn a hangszóró hálózati csatlakozását, és hagyja a fali aljzathoz csatlakoztatva az USB hálózati
tápegység segítségével. A frissítés nem végezhető el, ha a hangszórót csak a beépített újratölthető akkumulátor táplálja.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

A Sony | Music Center használatával frissítse a hangszórót.

A hangszóró működtetéséhez kövesse a Sony | Music Center képernyőjén megjelenő utasításokat.
A frissítés során a hangszóró nem használható.
Miután a frissítés befejeződött, a hangszóró automatikusan BLUETOOTH/Network Standby módba lép.
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A legfrissebb szoftver ellenőrzése hálózati csatlakozás során

A hangszóró egyik funkciója automatikusan frissíti a szoftvert a legújabb verziójára, ha a hangszóró a használata során
Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódik az internethez.
Ha a hangszóró érzékeli, hogy kiadtak egy szoftverfrissítést , a  (be/készenlét) jelzőfény 2 narancssárga felvillanással
jelez közvetlenül a bekapcsolást követően.
Az időpont, amelyben az egyes hangszórók automatikusan ellenőrzik a frissítéseket, eltérő, hogy megelőzze a hibás
működést, ami akkor következhet be, ha mindenki egyszerre használja a hálózati kiszolgálót. Ez a rész bemutatja,
hogyan ellenőrizheti manuálisan a legfrissebb kiadott szoftvert.

Felkészülés az ellenőrzésre
A hangszóró az alábbi állapotban képes ellenőrizni a legújabb szoftverfrissítéseket.

A hangszóró fali aljzathoz csatlakozik a mellékelt USB hálózati tápegység segítségével.
(A szoftverfrissítés nem végezhető el, ha a beépített újratölthető akkumulátort használja.)

A hangszóró hálózathoz csatlakozik.
Ellenőrizze, hogy a hálózat jelzőfénye fehér fénnyel világít.

Ha a Wireless Stereo funkciót használja, törölje a csoportot.
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A Sony | Music Center használatával ellenőrizze a hangszóróhoz rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket.

A hangszóró működtetéséhez kövesse a Sony | Music Center képernyőjén megjelenő utasításokat.
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Védjegyek

Az Android, Google Play és a többi idevágó jegy és embléma a Google LLC védjegye.

A Wi-Fi CERTIFIED™ embléma a Wi-Fi Alliance® tanúsítványjegye.

A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED embléma, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett
védjegye.

A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye.

A BLUETOOTH® márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation e
márkaneveket és védjegyeket licenc keretein belül használja.

Az N-Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült llamokban és más országokban.

Az LDAC™ és LDAC embléma a Sony Corporation védjegye.

A WALKMAN és WALKMAN embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

Az Apple, az Apple logó, az iPhone és az iPod az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett
védjegyei.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a
jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple
teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes
szabványoknak való megfelelőségéért.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartozék Apple termékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli
teljesítményre.

A Spotify és a Spotify embléma a Spotify Group védjegye.
A Spotify Software szoftverre külső fél licencei vonatkoznak, amelyek itt találhatók:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.

Más védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak. A dokumentumban nem
tüntettük fel a ™ és a ® jeleket.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ügyfélszolgálat weboldalai

Az alábbi ügyfélszolgálati weboldalakon további információkat kaphat rendszeréről.

Európai vásárlók:
https://www.sony.eu/support

Más országokban/térségekben élő vásárlók:
https://www.sony-asia.com/support

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt javító intézkedéseket.

Töltse fel a hangszórót.
Bizonyos problémákat megoldhat a beépített újratölthető akkumulátor feltöltésével.

Állítsa alaphelyzetbe a hangszórót.
A hangszóró inicializálásával ellentétben a párosítási információk ilyenkor nem törlődnek.
A Speaker Add funkció törlődik. A hangerő, a funkciók és a hang egyéb beállításai is megváltozhatnak.

Inicializálja a hangszórót.

Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.

Ha a fenti műveletek nem működnek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.

Kapcsolódó témák
A hangszóró feltöltése
A RESET gomb használata
A hangszóró inicializálása
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a beépített újratölthető akkumulátor nem
tölthető fel

Győződjön meg arról, hogy a beépített újratölthető akkumulátor fel van töltve.

Győződjön meg arról, hogy az USB hálózati tápegység és a micro-USB kábel megbízhatóan csatlakozik.

Győződjön meg arról, hogy az USB hálózati tápegység és a micro-USB kábel megbízhatóan csatlakozik a
hangszóróhoz és a fali csatlakozóaljzathoz.

Ha a hangszóró nem kapcsolható be, vagy huzamosabb ideig nem használta a hangszórót, először töltse a beépített
akkumulátort legalább 1 óra hosszan, és ezután kapcsolja be a hangszórót.

A beépített újratölthető akkumulátor töltése során csak a mellékelt USB hálózati tápegységet és micro-USB kábelt
használja. Ha nem a mellékelt USB hálózati tápegységet és micro-USB kábelt használja, lehet, hogy a töltés
sikertelen lesz, vagy hibás működést okoz.

A Windows operációs rendszer specifikációjától függően lehet, hogy a beépített újratölthető akkumulátor töltése
sikertelen lesz akkor is. ha a hangszórót egy Windows 8/8.1 vagy Windows 10 rendszert használó számítógép USB
portjához csatlakoztatja.

Kapcsolódó témák
A hangszóró feltöltése
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hangszóró automatikusan kikapcsol, és a (be/készenlét) jelzőfény piros fénnyel
villogni kezd (védett mód)

Ha a hangszóró (be/készenlét) jelzőfénye piros fénnyel villog, az egység védett módban van. Várjon egy rövid
ideig, majd (be/készenlét) gomb ismételt megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
Ha a helyzet a hangszóró ki- majd bekapcsolása után sem javul, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
forgalmazóval.

Kapcsolódó témák
A hangszóró inicializálása
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Nem lehet használni a hangszóró gombjait

A hangszóró alaphelyzetbe állítása megoldhat bizonyos problémákat.
Egy hegyes tárggyal, például tűvel, nyomja meg a hangszóró alján lévő RESET gombot.
További részleteket „A RESET gomb használata” részben talál.

4-748-326-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A (be/készenlét) jelzőfény piros fénnyel villog

A beépített újratölthető akkumulátor energiája lemerülőben van. A mellékelt micro-USB kábel és az USB hálózati
tápegység segítségével csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzatba, majd várjon legalább 1 órát, hogy a
hangszóró töltődjön.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A BLUETOOTH kapcsolat létrejött, de nincs hang

Győződjön meg arról, hogy a hangszóró be van kapcsolva. Ha a hangszóró be van kapcsolva, a  (be/készenlét)
jelzőfény fehér fénnyel világít.

Ellenőrizze, hogy a hangszóró BLUETOOTH kapcsolatban van a BLUETOOTH eszközzel.

Párosítsa újra a hangszórót a BLUETOOTH eszközzel.

Lehet, hogy a hangszóró vagy a BLUETOOTH eszköz hangereje alacsony. Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.

Ha a hangszóró vagy a BLUETOOTH eszköz AUDIO IN konnektorába kábel van csatlakoztatva, húzza ki.

Kapcsolódó témák
A jelzőfényekről

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Recsegés, zaj vagy akadozó hang

Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszköz hangereje nem túl magas.

Ha a csatlakoztatott eszköz hangszínszabályozó funkcióval van ellátva, kapcsolja ki a funkciót.

A hangszórót tartsa távol mikrohullámú sütőktől.

Próbálja áthelyezni a hangszórót úgy, hogy megváltozzon a hangszóró és a beltéri Wi-Fi környezet, stb. távolsága.

Helyezze a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt közelebb egymáshoz. Távolítson el minden akadályt a hangszóró
és a BLUETOOTH eszköz között.

Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH kapcsolat útján,
mert zavarhatja a rádióadást. Ezek az eszközök nem csatlakoztathatók a hangszóróhoz BLUETOOTH kapcsolat
útján.

Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készülékektől, rádióktól, vevőtől stb. Ha a hangszórót ilyen eszközök
közelében használja, ez zavarhatja a TV, rádió vagy hasonló eszközök hangját.

Ennek az lehet az oka, hogy a jelek zavarják egymást. Próbálja máshova helyezni a hangszórót. Ha a zavarás a
helytől függően megszűnik, nem a hangszóró a hibás.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel

Közelítse a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt egymástól 1 m távolságon belülre.

A hangszórót tartsa távol mikrohullámú sütőktől.

Próbálja áthelyezni a hangszórót úgy, hogy megváltozzon a hangszóró és a beltéri Wi-Fi környezet, stb. távolsága.

Ennek az lehet az oka, hogy a jelek zavarják egymást. Próbálja máshova helyezni a hangszórót.

Ha a BLUETOOTH jelzőfény lassan villog, az egység nincs párosítási módban. Tartsa lenyomva legalább 2
másodpercig a BLUETOOTH/ PAIRING gombot. A hangszóró hangot ad ki*, jelezve, hogy párosítási módba
lépett, és a BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villogni kezd.

Töltse fel kellően a hangszóró beépített újratölthető akkumulátorát, vagy csatlakoztassa egy fali csatlakozóaljzatra.

A Speaker Add funkció használata esetén párosítsa a mester egységként beállított hangszóróval. Az eszközzel nem
párosítható szatellit egységként beállított hangszóró.

Kapcsolódó témák
A hangszóró feltöltése
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hangszóró nem csatlakoztatható BLUETOOTH eszközhöz a One-touch (NFC)
technológia segítségével

Tartsa az NFC-kompatibilis eszközt a hangszóró N jelű része közelében, amíg az eszköz nem reagál. Amikor reagál,
az NFC-kompatibilis eszköz rezegni kezd, és a hangszóró BLUETOOTH jelzőfénye gyorsan villogni kezd fehér
fénnyel (az NFC-kompatibilis eszköztől függően lehet, hogy nem fog rezegni). Ha a csatlakozás sikertelen,
mozgassa lassan az eszközt a terület felett.

Ellenőrizze, hogy az eszközön be van kapcsolva az NFC funkció.

Oldja fel okostelefonja képernyőzárát.

Ha az eszköz tokban van, távolítsa el.

Az NFC vétel érzékenysége az eszköztől függően eltérhet. Ha a hangszórót többszöri próbálkozásra sem sikerül a
One-touch technológiával az eszközhöz csatlakoztatni, csatlakoztassa az eszközt és a hangszórót a képernyőn
megjelenő műveletek segítségével.

Győződjön meg arról, hogy az eszköze kompatibilis az NFC technológiával.

A Speaker Add funkció használata esetén párosítsa a mester egységként beállított hangszóróval. Az eszközzel nem
párosítható szatellit egységként beállított hangszóró.

Használjon feltelepített Android rendszert használó okostelefont a BLUETOOTH eszközzel való párosításhoz.

Kapcsolódó témák

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel
Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval (NFC)
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Nem sikerült csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útválasztó (hozzáférési pont) be van kapcsolva.

Ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, helyezze a hangszórót a Wi-Fi útválasztó (hozzáférési pont) közelébe, és végezze
el újra a beállításokat.

Ha okostelefonon vagy hasonló eszközön használja a Sony | Music Center alkalmazást, a hangszóró Wi-Fi
beállításainak elvégzéséhez csatlakoztassa előre okostelefonját vagy hasonló eszközét a használni kívánt Wi-Fi
hálózathoz.

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útválasztó (elérési pont) beállításai helyesek. Ha a Wi-Fi útválasztó SSID
azonosítójának rejtett módja aktív, kapcsolja ki. A Wi-Fi útválasztó beállításairól részleteket a Wi-Fi útválasztó
kezelési útmutatójában talál.

Helyezze a hangszórót közelebb a Wi-Fi útválasztóhoz. Az olyan eszközök, amelyek frekvenciája a 2,4 GHz-es
sávban van, például mikrohullámú berendezések, BLUETOOTH eszközök és digitális vezeték nélküli eszközök,
meghiúsíthatják a Wi-Fi csatlakozást. Helyezze a hangszórót távolabbra az ilyen eszközöktől, vagy kapcsolja ki
ezeket.

A hangszóró nem támogatja az IEEE 802.11ac szabványt. Csatlakozzon a 2,4 GHz-es frekvenciatartomány (11b,
11g vagy 11n) vagy az 5 GHz-es frekvenciatartomány (11a vagy 11n) használatával.

Ha több otthoni hálózat is jelen van, ellenőrizze, hogy a hangszóró és a számítógép vagy okostelefon különálló
hálózathoz csatlakozik.

Ha a helyes beállítások ellenére sem tud felkapcsolódni, próbálkozzon az alábbi lehetőségekkel.

Kapcsolja ki a hozzáférési pontot (Wi-Fi útválasztó), várjon egy rövid ideig, majd kapcsolja be újra.

Kapcsolja ki a hangszórót, várjon egy rövid ideig, majd kapcsolja be újra.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Nem lehetséges a Wi-Fi hálózathoz csatlakozni (a helyes SSID kiválasztása ellenére
sem)

Ha a hangszóró nem csatlakoztatható, noha a helyes SSID azonosítót választotta ki a vezeték nélküli LAN
útválasztóhoz, győződjön meg arról, hogy a helyes jelszót (titkosítási kulcsot) használta.

A jelszók (titkosítási kulcsok) megkülönböztetik a kis- és nagybetűket, az információ megadása során ellenőrizze,
hogy az egyes betűk kis- vagy nagybetűk. A beállításokat akkor sem változtathatja meg, ha kétbájtos karaktereket
használ, ezért mindig egybájtos karakterek segítségével adja meg az adatokat.

Példák a könnyen összetéveszthető karakterekre:
Az „I (nagybetűs I)” és az „l (kisbetűs L)”
A „0 (a nulla számjegy)” és az „O (nagybetűs O)”
A „d (kisbetűs D)” és a „b (kisbetűs B)”
A „9 (a kilences számjegy)” és a „q (kisbetűs Q)”
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Nem lehet hálózathoz csatlakozni a WPS gomb segítségével

Ha a Wireless Stereo funkciót használja, törölje a csoportot.

Először csatlakoztasson egy számítógépet a hangszóróhoz, a számítógéppel keresse meg a Wi-Fi útválasztót
(hozzáférési pont keresése), majd végezze el a hálózat szükséges beállításait.

Frissítse az útválasztó (hozzáférési pont) firmverét a legfrissebb verzióra.

Tartsa lenyomva a hangszóró TIMER/  WPS gombját megközelítőleg 2 másodpercig, és ellenőrizze, hogy a
hangszóró hangjelet ad ki*.
*Hangminta  (Lehet, hogy a lejátszáshoz a legfrissebb böngészőre lesz szükség.)

Olvassa el a Wi-Fi útválasztó kezelési útmutatójában, hogy a Wi-Fi útválasztó Wi-Fi Protected Setup (WPS)
gombjának a kezelése nem tér-e el.

A Wi-Fi útválasztótól függően lehet, hogy a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombot lenyomva kell tartani néhány
másodpercig. Részleteket a Wi-Fi útválasztó kezelési útmutatójában talál.

Helyezze a Wi-Fi útválasztót közelebb a hangszóróhoz.

Ha a vezeték nélküli útválasztón van Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb, ezzel a módszerrel kapcsolódhat Wi-Fi
hálózathoz. A részleteket a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Ha a helyes beállítások ellenére sem tud felkapcsolódni, próbálkozzon az alábbi lehetőségekkel.

Kapcsolja ki a hozzáférési pontot (Wi-Fi útválasztó), várjon egy rövid ideig, majd kapcsolja be újra.

Kapcsolja ki a hangszórót, várjon egy rövid ideig, majd kapcsolja be újra.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hangszóró nem jelenik meg a Sony | Music Center alkalmazás eszközválasztás
képernyőjén

Ellenőrizze a Wi-Fi kapcsolatot.

Engedélyezze az okostelefonban vagy hasonló eszközön a Wi-Fi beállításokat.

Ha használja a Wi-Fi útválasztó személyeket elkülönítő vagy hálózatokat elkülönítő funkcióját, lehet, hogy a
hangszóró nem fogja tudni elérni a Wi-Fi útválasztót. Tiltsa le ezeket a funkciókat. A beállítások megjelenítéséről
vagy megváltoztatásáról olvassa el a Wi-Fi útválasztó kezelési útmutatóját.

Győződjön meg arról, hogy a hangszóró és az okostelefon vagy hasonló eszköz, amelyre a Sony | Music Center
telepítve van, ugyanazt az SSID azonosítót használja, mint a Wi-Fi útválasztója.

Egy jó példa
(A hangszóró ( ) és az okostelefon ( ) azonos SSID azonosítóhoz csatlakozik ( ) Wi-Fi útválasztóján, így
ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.)
Ebben az állapotban okostelefonból vagy hasonló eszközből működtetheti hangszóróját a Sony | Music Center
alkalmazással.

Egy rossz példa
(A hangszóró ( ) és az okostelefon ( ) különböző SSID azonosítóhoz csatlakozik Wi-Fi útválasztóján (mobil
útválasztó, stb. ) így különböző hálózathoz csatlakozik.)
Ebben az állapotban nem működtetheti hangszóróját okostelefonból vagy hasonló eszközből a Sony | Music Center
alkalmazással. Ha a hangszóró vagy hasonló eszköz BLUETOOTH vezeték nélküli technológiával kapcsolódnak
egymáshoz, a Sony | Music Center segítségével ellenőrizheti az SSID azonosítót, amelyhez a hangszóró
kapcsolódik.
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: Internet
: Modem
: Wi-Fi útválasztó
: Hangszóró
: Okostelefon, stb.

Ha a hangszórót egy másik teremből kívánja működtetni okostelefonjából, de az okostelefon nehezen tud
ugyanahhoz a Wi-Fi útválasztóhoz kapcsolódni, mint a hangszóró, állítson be elosztott csatlakozást hálózati elosztó
vagy infrastruktúra módban felállított Wi-Fi hozzáférési pont segítségével.
Ha lakóházban lakik, (például lakosztályban vagy társasházban), ott a helyzettől függően lehet, hogy már van Wi-Fi
útválasztó felszerelve, amely a lakóház minden lakásába külön vonalat biztosít. Lépjen kapcsolatba hálózata
rendszergazdájával, és érdeklődjön a hálózat konfigurációjáról.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Nem lehet online zeneforgalmazó szolgáltatáshoz kapcsolódni

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útválasztó (hozzáférési pont) be van kapcsolva.

Ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, helyezze a hangszórót a Wi-Fi útválasztó (hozzáférési pont) közelébe, és végezze
el újra a beállításokat.

Ha az internetszolgáltatójával kötött szerződés csak 1 eszköz egyidejű internetes csatlakoztatására korlátozódik,
lehet, hogy a hangszóró nem fog tudni az internetre kapcsolódni, ha már egy másik eszköz kapcsolódik. Lépjen
kapcsolatba a telekommunikációs szolgáltatójával vagy internetszolgáltatójával.

Ha kikapcsolta okostelefonját vagy hasonló eszközét, és egy kis idő múlva visszakapcsolta, indítsa újra a Sony |
Music Center alkalmazást.

Győződjön meg arról, hogy okostelefonjába vagy hasonló eszközébe kompatibilis zenealkalmazás van telepítve.

Mindig a kompatibilis zenealkalmazás legújabb verzióját használja.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A zene akadozik

A DLNA-kompatibilis kiszolgáló túlterhelt. Csukja be a többi futó alkalmazást.

A Wi-Fi jellel valami gond van. Ha mikrohullámú vagy hasonló eszközt használ, hagyja abba a használatát.

Ha biztonsági formátumként WEP vagy WPA/WPA2-PSK (TKIP) beállítást választ egyes IEEE 802.11n-kompatibilis
Wi-Fi útválasztókon/hozzáférési pontokon, az korlátozhatja a Wi-Fi kommunikációt. Ha ez megtörténik, változtassa a
formátumot WPA/WPA2-PSK (AES) beállításra.
A titkosítási (biztonsági) formátum az eszköz típusától függően eltérhet. Részleteket a Wi-Fi útválasztó (elérési pont)
kezelési útmutatójában talál.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hangszóró nem jelenik meg a számítógép zenelejátszó alkalmazásának
eszközválasztás képernyőjén

Számos számítógépes szoftver nem képes kiválasztani a hangszórót hangkimenet céljaként.
Használjon olyan szoftvert, amelyik meg tudja választani a kimeneti célt, ilyen például a Windows Media Player.

Ellenőrizze a Wi-Fi kapcsolatot.
Ellenőrizze, hogy a hangszóró ugyanazzal az SSID azonosítóval csatlakozik a Wi-Fi útválasztóhoz, mint a
számítógép.

Ha a hangszóró nincs bekapcsolva, kapcsolja be.

Lehet, hogy a zenelejátszó alkalmazás nem fog megfelelően működni olyan számítógépeken, amelyek tűzfalat vagy
kereskedelmi forgalomban kapható tűzfal szoftvert használnak.
Ha tűzfal szoftvert használ, kapcsolja ki. Részleteket a tűzfal szoftver kezelési útmutatójában és súgójában talál.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A vezérlő (kezelőeszköz) nem található / A vezérlő nem fér hozzá a hangszóróhoz

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útválasztó (hozzáférési pont) be van kapcsolva.

Ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, helyezze a hangszórót a Wi-Fi útválasztó (hozzáférési pont) közelébe, és végezze
el újra a beállításokat.

Ellenőrizze, hogy a vezérlő és a hangszóró ugyanazzal az SSID azonosítóval csatlakozik a Wi-Fi útválasztóhoz.

Ha a Wi-Fi útválasztó vagy hozzáférési pont csoportos kezelése éppen műveletet végez, állítsa le a műveletet.
Részleteket a használt Wi-Fi útválasztó kezelési útmutatójában talál.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A zenelejátszás automatikusan elindul (otthoni hálózat)

A Sony | Music Center segítségével vezérelheti hangszóróját egy otthoni hálózatában lévő másik eszközből. Ha nem
kívánja, hogy a hangszórót vezéreljék, kapcsolja ki a BLUETOOTH/Network Standby funkciót.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Egy hangszóró vagy BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a Speaker Add
funkció segítségével

A 2 hangszóró csatlakoztatását követően párosítsa a BLUETOOTH eszközt a mester egységként beállított
hangszóróval.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hang akadozik, ha a lejátszáshoz a Speaker Add funkciót használja

Ennek az lehet az oka, hogy a jelek zavarják egymást. Próbálja máshova helyezni a hangszórót. Ha a zavarás a
helytől függően megszűnik, nem a hangszóró a hibás.
Ha a Sony | Music Center segítségével aBLUETOOTH kodeket SBC-re állítja, a probléma megoldódhat.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A RESET gomb használata

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, alaphelyzetbe állítása megoldhat bizonyos problémákat.

A hangszóró bekapcsolása alaphelyzetbe állítás után
Tartsa lenyomva a  (be/készenlét) gombot legalább 3 másodpercig, vagy a mellékelt micro-USB kábel és USB
hálózati tápegység segítségével csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz. Amikor a hangszórót fali
csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja kb. 3 másodpercre, automatikusan bekapcsol. Először a  (be/készenlét) jelzőfény
lassan villogni kezd fehér fénnyel 15 – 30 másodpercig, majd égve marad.

Megjegyzés
A párosítási információk nem törlődnek a hangszóró alaphelyzetbe állítása után sem.

A hangerő, a funkciók és a hang egyéb beállításai megváltozhatnak.
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Egy hegyes tárgy, például tű segítségével nyomja meg a RESET gombot.

A hangszóró alaphelyzetbe áll, majd kikapcsol.
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Súgóútmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, inicializálása megoldhat bizonyos problémákat. A hangszóró visszaáll a
gyári alapértelmezett beállításaira.
Ha megvizsgálta a „Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?” rész összes idevágó elemét, és a hangszóró
továbbra sem működik megfelelően, vagy az üzembe helyezés sikertelen, az egység inicializálásával visszaállíthatja
annak alapértelmezett állapotát.

Megjegyzés
A hangszóró inicializálása után a hangerő, a funkciók és a hang beállításai alapértelmezett állapotukba kerülnek.
Mivel az összes BLUETOOTH párosítási információ és hálózati beállítás törlődik, újra el kell végezni minden beállítást.
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Tartsa egyidejűleg lenyomva a  (hangerő) gombot és a  (be/készenlét) gombot legalább 4
másodpercig.

Ha a művelet sikeres, a  (be/készenlét) jelzőfény villogni kezd fehér fénnyel, és megkezdődik az inicializálás. Az
inicializálás néhányszor tíz másodpercet is igénybe vehet.
Ezután a  (be/készenlét) jelzőfény világítani kezd fehér fénnyel, és az inicializálás befejeződik.
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