
Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

În continuare, veți găsi explicații privind utilizarea difuzorului din sticlă. Selectați un subiect din panoul de navigare.

Noțiuni de bază

Componente și comenzi

Sursa de alimentare

Încărcarea difuzorului

Pornirea/oprirea alimentării

Utilizarea funcției BLUETOOTH®/aşteptare reţea

Funcția de intrare automată în modul de așteptare

Realizarea conexiunilor

Conexiunea BLUETOOTH

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Conectarea la dispozitive compatibile NFC prin One-touch (NFC)

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows)
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Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)

Conexiunea Wi-Fi

Conectarea la Wi-Fi printr-un router Wi-Fi prevăzut cu buton Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Utilizarea unui smartphone pentru a vă conecta la Wi-Fi

Conexiunea Wi-Fi (PC)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Utilizarea unui computer pentru a conecta difuzorul la Wi-Fi

Configurarea PC-ului ca server DLNA (Windows 10)

Configurarea PC-ului ca server DLNA (Windows 8.1)

Oprirea funcției de Wi-Fi

Audiții muzicale

Dispozitiv BLUETOOTH

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH

Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

Serviciile de distribuție muzicală online

Conectarea la Wi-Fi pentru a utiliza servicii de distribuție muzicală online (Spotify)

Utilizarea Push & Play pentru a asculta muzică printr-un serviciu de distribuție muzicală online (Spotify)

Funcția Speaker Add

Utilizarea a 2 difuzoare pentru a vă bucura de redare fără fir prin conexiunea BLUETOOTH (funcția Speaker Add)

Comutarea între modul dublu și modul stereo (funcția Speaker Add)

Anularea funcției Speaker Add

Alte conexiuni Wi-Fi

Utilizarea a 2 difuzoare pentru redarea de sunet stereo prin rețeaua Wi-Fi (Wireless Stereo)

Conectarea la Wi-Fi pentru a asculta muzică pe computer (Windows Media Player)

Conectarea la Wi-Fi pentru a asculta muzică pe computer (utilizarea Windows Media Player prin Sony | Music Center)

Diverse funcții

Ajustarea intensității ledului de iluminare

Utilizarea modului lumânare

Alegerea intensității modului lumânare al difuzorului

Utilizarea funcției Temporizator autoînchidere
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Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv extern

Utilizarea Sony | Music Center

Funcțiile oferite de Sony | Music Center

Instalarea Sony | Music Center

Informații

Specificații

Despre politica de confidențialitate

Despre indicatoare

Note privind utilizarea

Măsuri de precauţie

Note privind încărcarea

Actualizările software-ului preinstalat

Actualizarea software-ului preinstalat

Metoda de actualizare 1: Actualizarea în mod automat, prin intermediul internetului

Metoda de actualizare 2: Actualizarea în mod manual, prin intermediul internetului

Detectarea celui mai recent software în timpul conectării la o rețea

Mărci comerciale

Site-uri de asistență clienți

Rezolvarea problemelor

Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Alimentarea electrică

Nu se poate porni difuzorul sau încărca bateria reîncărcabilă încorporată

Difuzorul se oprește automat, iar indicatorul (pornire/așteptare) clipește în roșu (modul de protecție)

Nu se pot utiliza butoanele difuzorului

Indicatorul (pornire/așteptare) clipește în roșu

Sunetul

BLUETOOTH este conectat, dar nu se aude niciun sunet

Paraziți, zgomot sau întreruperi ale sunetului

Conexiunea BLUETOOTH
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Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH

Nu se poate conecta difuzorul la un dispozitiv BLUETOOTH cu One-touch (NFC)

Conexiunea Wi-Fi

Conectare la Wi-Fi nereușită

Nu se poate conecta la Wi-Fi (chiar dacă este selectat SSID-ul corect)

Nu se poate realiza conexiunea la o rețea cu butonul WPS

Difuzorul nu apare în ecranul de selectare a dispozitivului din Sony | Music Center

Conexiune nereușită la un serviciu de distribuție muzicală online

Muzica este întreruptă

Difuzorul nu apare pe ecranul de selectare a dispozitivului din aplicația de redare muzicală a computerului

Nu se poate găsi controlerul (dispozitivul de operare) / controlerul nu poate accesa difuzorul

Redarea muzicii începe automat (în rețeaua de acasă)

Funcția Speaker Add

Nu s-a reușit conectarea unui difuzor sau dispozitiv cu BLUETOOTH prin funcția Speaker Add

Sunetul este întrerupt când se folosește funcția Speaker Add la redare

Resetarea

Modul de utilizare a butonului RESET

Inițializarea difuzorului
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Componente și comenzi

Secțiunea butoane/indicatoare/borne, secțiunea difuzor/iluminare cu leduri

NU țineți direct de 5.

Secțiunea de operare de bază

Buton/indicator (pornire/așteptare)
Apăsați pentru a porni și opri difuzorul.
În plus, indicatorul arată starea de încărcare.

1.

Buton/indicator (Push & Play)2.

Mufă DC IN 5 V3.

Mufă AUDIO IN4.

Tweeter din sticlă organică5.

Led iluminare6.

Butoane / (volum)*7.

Porțiunea cu + este prevăzută cu un punct tactil (proeminent). Folosiți-l ca referință pentru operații. Punctul tactil este în interiorul țesăturii
difuzorului.

*
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Pentru clienții noștri cu deficiențe de vedere:
Butonul de alimentare și butoanele de volum sunt situate pe partea difuzorului acoperită cu pânză.
Din dreapta portului de cablu USB, există 2 butoane sub pânză, care ajustează volumul.
Butonul pentru creșterea volumului are un punct tactil pentru a vă ajuta să-l găsiți. Folosiți-l ca reper pentru operații.
La stânga portului de cablu USB se află butonul de alimentare și butonul de conexiune, sub pânză. Butonul de pe partea
exterioară este butonul de alimentare.

Subiect asociat
Despre indicatoare

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Butoane (led iluminare) +/–
Ajustați intensitatea ledului de iluminare.

1.

Indicator BLUETOOTH2.

Buton BLUETOOTH/  PAIRING
Apăsați scurt pentru a comuta de pe ieșirea de la un dispozitiv conectat prin conexiune BLUETOOTH.
Țineți apăsat pentru a pune difuzorul în modul de asociere.

3.

Indicator de rețea4.

Buton ADD (funcție Speaker Add)5.

Buton RESET6.

Buton TIMER/  WPS
Apăsați scurt pentru a seta Temporizator autoînchidere.
Țineți apăsat pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi printr-un router Wi-Fi prevăzut cu buton Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).

7.

Simbolul N
Atingeți aici în timpul conectării prin One-touch (NFC).

8.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Încărcarea difuzorului

Difuzorul poate fi folosit fie cu adaptorul c.a. USB (furnizat) sau bateria reîncărcabilă încorporată de tip litiu-ion.
Încărcați bateria reîncărcabilă încorporată timp de cel puțin 1 oră prin conectarea adaptorului USB de c.a. înainte de a
utiliza difuzorul pentru prima dată.
Puteți opera difuzorul cu bateria reîncărcabilă încorporată în loc de adaptorul USB de c.a. prin încărcarea difuzorului
înainte de utilizare.

Dacă este furnizat un cablu de alimentare c.a. sau un adaptor de conversie
Forma mufei din adaptorul c.a. USB și metoda de conectare diferă. În funcție de țara sau regiunea dvs., conectați cablul
de alimentare c.a. și adaptorul de conversie la adaptorul c.a. USB.
 
Durata de viață a bateriei reîncărcabile încorporate (când se folosește conexiunea BLUETOOTH)
Aproximativ 8 ore*

 
Când bateria reîncărcabilă încorporată este aproape descărcată
Indicatorul  (pornire/așteptare) clipește lent în roșu și o alertă se emite pentru a vă anunța că bateria reîncărcabilă
încorporată este la un nivel scăzut. Vă rugăm să încărcați difuzorul. Opriți difuzorul atunci când îl încărcați pentru a
accelera procesul de încărcare.

Sugestie
Dacă indicatorul  (pornire/așteptare) nu este aprins când difuzorul este conectat la o priză c.a. în timp ce difuzorul este oprit,
baterie reîncărcabilă încorporată este complet încărcată. Odată ce bateria reîncărcabilă încorporată este complet încărcată,
aceasta se va încărca mai mult, chiar dacă difuzorul rămâne conectat la o priză c.a. (Când funcția aşteptare reţea este
dezactivată)

Conectați cablul micro-USB (furnizat) în adaptorul c.a. USB (furnizat).1

Conectați cablul micro-USB în mufa DC IN 5 V.2

Conectați ferm mufa adaptorului c.a. USB într-o priză c.a.

Când începeți să încărcați difuzorul pentru prima dată după achiziție, difuzorul pornește automat și indicatorul
(pornire/așteptare) clipește lent în alb. Când încărcarea s-a încheiat, indicatorul  (pornire/așteptare) se aprinde în
alb.
Dacă începeți să încărcați difuzorul cât este oprit, indicatorul  (pornire/așteptare) se aprinde în portocaliu.
Indicatorul se închide când încărcarea este finalizată. Încărcarea difuzorului durează aproximativ 5 ore*.

3

Timpul necesar încărcării bateriei reîncărcabile încorporate epuizate, până la capacitate maximă.*

Durata poate diferi de cea indicată aici, în funcție de modul în care se utilizează difuzorul, cum ar fi volumul, redarea de muzică și temperatura
ambiantă.

*
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Notă
Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria reîncărcabilă încorporată la capacitate maximă o dată
la fiecare șase luni pentru a-i menține performanțele.

Când încărcați bateria reîncărcabilă încorporată, folosiți adaptorul c.a USB și cablul micro-USB furnizat. Dacă utilizați alte
accesorii decât adaptorul c.a. USB sau cablul micro-USB furnizat, este posibil să nu puteți realiza încărcarea sau să provocați
defecțiuni.

În funcție de specificațiile sistemului de operare Windows, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să nu se poată
încărca, deși difuzorul este conectat la portul USB al unui computer pe care s-a instalat Windows 8/8.1 sau Windows 10.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Pornirea/oprirea alimentării

Notă
Indicatorul (pornire/așteptare) clipește lent în roșu și indică faptul că bateria reîncărcabilă încorporată este la un nivel scăzut.
Vă rugăm să încărcați difuzorul. Opriți difuzorul atunci când îl încărcați pentru a accelera procesul de încărcare.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apăsați butonul (pornire/așteptare).

Difuzorul se activează. Dacă apăsați butonul (pornire/așteptare) din nou, difuzorul se oprește.
Când difuzorul se activează, indicatorul  (pornire/așteptare) clipește lent în alb.

1
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Utilizarea funcției BLUETOOTH®/aşteptare reţea

Dacă activați funcția BLUETOOTH/aşteptare reţea chiar și când difuzorul este dezactivat, puteți activa difuzorul de pe un
dispozitiv BLUETOOTH sau un dispozitiv din rețeaua casei dvs. Acest lucru este util, deoarece difuzorul poate porni mai
repede decât de obicei.
Funcția BLUETOOTH/aşteptare reţea poate fi setată doar când difuzorul este conectat la o priză c.a. printr-un adaptor
c.a. USB (furnizat).
Când difuzorul este alimentat doar de bateria reîncărcabilă încorporată, funcția de BLUETOOTH/aşteptare reţea nu este
disponibilă.

Puteți de asemenea să dezactivați funcția BLUETOOTH/aşteptare reţea din Sony | Music Center. Acționați difuzorul,
urmați instrucțiunile de pe ecran din Sony | Music Center.

Sugestie
În cazul în care conectați difuzorul la Wi-Fi pentru prima dată după achiziție, funcția BLUETOOTH/aşteptare reţea se activează
automat.

Dacă difuzorul se află în modul BLUETOOTH/aşteptare reţea, indicatorul  (pornire/așteptare) clipește rapid, fie în alb, fie în
portocaliu și alb, cât difuzorul este oprit.

Subiect asociat
Despre indicatoare

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Porniți difuzorul în timp ce acesta este conectat la o priză c.a.1

Utilizați Sony | Music Center pentru a conecta difuzorul la o rețea Wi-Fi.

Acționați difuzorul, urmați instrucțiunile de pe ecran din Sony | Music Center.

2

10



Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Funcția de intrare automată în modul de așteptare

Când au trecut aproximativ 15 minute în următoarele condiții, difuzorul se oprește automat. Aceasta nu reprezintă o
funcționare defectuoasă. Funcția de intrare automată în modul de așteptare este activată la momentul achiziției. Puteți
activa și dezactiva Funcția de intrare automată în modul de așteptare din meniul de setări din Sony | Music Center.

Difuzorul nu este acționat.

Nu se redă muzică (sunet) când difuzorul este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.

Muzica (sunetul) de la un dispozitiv audio conectat la mufa AUDIO IN nu se redă sau muzica (sunetul) redată de la
un dispozitiv audio se aude prea slab.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

În cazul asocierii cu două sau mai multe dispozitive BLUETOOTH, efectuați următoarea procedură de asociere pentru
fiecare dispozitiv.
Înainte de a utiliza difuzorul, nu uitați să urmați pașii de mai jos:

Așezați dispozitivul BLUETOOTH la distanță de 1 m față de difuzor.

Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul adaptorului c.a. USB furnizat. Aveți și alternativa de a încărca
bateria încorporată la un nivel suficient.

Opriți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.

Micșorați volumul dispozitivului BLUETOOTH și difuzorului pentru a evita generarea bruscă a sunetelor puternice de
la difuzor. În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, volumul dispozitivului poate fi sincronizat cu difuzorul.

Apăsați butonul (pornire/așteptare).

Difuzorul se activează. Indicatorul BLUETOOTH clipește lent în alb.

Când porniți difuzorul, difuzorul încearcă să realizeze o conexiune prin BLUETOOTH cu ultimul dispozitiv
BLUETOOTH conectat. Dacă există în apropiere un dispozitiv BLUETOOTH la care difuzorul s-a conectat anterior,
simpla pornire a difuzorului poate face ca difuzorul să se conecteze la dispozitivul respectiv în mod automat și să
ducă la aprinderea indicatorului BLUETOOTH în alb. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH sau dezactivați
alimentarea dispozitivului BLUETOOTH conectat la momentul respectiv.

1

Apăsați și țineți apăsat butonul BLUETOOTH/  PAIRING timp de aproximativ 2 secunde.

Indicatorul BLUETOOTH al difuzorului clipește rapid în alb, iar apoi difuzorul emite un sunet* pentru a indica
intrarea în modul de asociere.
* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)

2
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Sugestie
Odată ce funcția BLUETOOTH este activată pe dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat la difuzor printr-o conexiune
BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH este conectat la difuzor din nou prin simpla apăsare a butonului (pornire/așteptare).

Pentru detalii despre utilizarea dispozitivului BLUETOOTH, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu dispozitivul
BLUETOOTH.

Notă
După aproximativ 5 minute, modul de asociere al difuzorului este anulat și indicatorul BLUETOOTH se dezactivează. Dacă modul
de asociere a difuzorului este anulat înainte ca procedura să fie finalizată, efectuați operațiile de la pasul din nou.

Cheia de acces a acestui difuzor este „0000”. Dacă este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul
BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.

Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu trebuie să mai fie asociate din nou, cu excepția următoarelor cazuri:

Informațiile de asociere au fost șterse după reparații etc.

Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja
asociate, dispozitivul care a fost asociat primul este înlocuit cu cel nou.

Informațiile de asociere ale difuzorului au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.

Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu se poată conecta la iPhone/iPod touch
sau la computer. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din iPhone/iPod touch sau din computer, apoi
efectuați din nou procedura de asociere.

Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, însă poate reda muzică numai de pe un singur dispozitiv asociat o dată.

Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv cu BLUETOOTH când cablul de conexiune continuă să se afle în mufa AUDIO IN, fie
apăsați butonul BLUETOOTH/  PAIRING din partea inferioară a difuzorului, fie utilizați Sony | Music Center pentru a comuta

Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta difuzorul.

Când apare o listă a dispozitivelor detectate pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH, selectați „LSPX-S2”. Dacă se
solicită o cheie de acces* prin afișajul dispozitivului BLUETOOTH, introduceți „0000”.

3

Cheia de acces poate fi denumită și „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.*

Ascultați sunetul* care indică faptul că asocierea s-a realizat cu succes.

* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)
Indicatorul BLUETOOTH se aprinde la rândul său în alb.
Când conexiunea BLUETOOTH nu este realizată, repetați începând cu pasul .

4
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pe muzica pe care doriți să o utilizați la redare.

Subiect asociat
Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH
Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Conectarea la dispozitive compatibile NFC prin One-touch (NFC)

Dacă atingeți difuzorul de un dispozitiv compatibil NFC precum un smartphone, difuzorul se activează automat și
continuă apoi cu asocierea și conectarea prin BLUETOOTH.

Smartphone-uri compatibile
Smartphone-uri compatibile NFC cu Android™ 4.1 sau versiuni ulterioare instalate

Modele compatibile de WALKMAN®

Modele de WALKMAN® compatibile cu NFC*

NFC
NFC (Near Field Communication) este o tehnologie care permite comunicațiile fără fir pe rază scurtă între diverse
dispozitive, precum smartphone-uri și etichete IC.
Datorită funcției NFC, comunicațiile de date - de exemplu, asocierea prin BLUETOOTH - se pot obține prin simpla
atingere a dispozitivelor compatibile NFC între ele (mai exact, la simbolul cu marcaj N sau punctul special indicat pe
fiecare dispozitiv).
 
Efectuați următoarele acțiuni înainte de a începe.

Opriți redarea pe dispozitiv.

Micșorați volumul dispozitivului și difuzorului pentru a evita generarea bruscă a sunetelor puternice de la difuzor. În
funcție de dispozitiv, volumul dispozitivului va fi sincronizat cu difuzorul.

Anulați blocarea ecranului pe dispozitiv.

Chiar și dacă dispozitivul dvs. WALKMAN® este compatibil cu funcția NFC, este posibil să nu poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu
difuzorul prin One-touch. Pentru detalii despre modele compatibile, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu dispozitivul
WALKMAN® .

*

Setați funcția NFC a dispozitivului pe activat.1

Atingeți și țineți apăsată partea cu marcajul N a difuzorului pe partea cu marcajul N a dispozitivului.2

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul și apoi ascultați sunetul* care indică faptul
că asocierea s-a realizat cu succes.

* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)

3
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Sugestie
Pentru a întrerupe conexiunea prin BLUETOOTH, atingeți partea marcată cu N a difuzorului cu partea marcată cu N a
dispozitivului din nou.

Dacă nu puteți conecta difuzorul, încercați următoarele.

Mutați lent dispozitivul pe deasupra părții marcate cu N a difuzorului.

Dacă dispozitivul are o husă, scoateți husa.

Dacă atingeți un dispozitiv de difuzor, dispozitivul închide conexiunea prin BLUETOOTH cu dispozitivul curent (căști compatibile
NFC etc.) și se conectează cu difuzorul.

Notă
Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv cu BLUETOOTH când cablul de conexiune continuă să se afle în mufa AUDIO IN, fie
apăsați butonul BLUETOOTH/  PAIRING din partea inferioară a difuzorului, fie utilizați Sony | Music Center pentru a comuta
pe muzica pe care doriți să o utilizați la redare.

Dacă dispozitivul este unul care intră în modul standby ca reacție la forța magnetică, este posibil să nu poată fi conectat prin
NFC.

Când utilizați funcția Speaker Add, realizați asocierea cu difuzorul care a fost setat ca unitate principală. Unitatea-satelit nu poate
realiza asocierea.

Subiect asociat
Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH
Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Indicatorul BLUETOOTH se aprinde la rândul său în alb.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows)

Operația prin care înregistrați un dispozitiv cu care doriți să realizați o conexiune prin BLUETOOTH se numește
„asociere”.
Dacă utilizați un dispozitiv în combinație cu difuzorul pentru prima dată, asociați mai întâi dispozitivele. Efectuați aceleași
proceduri pentru a asocia alte dispozitive.

Sisteme de operare acceptate
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Înainte de a începe orice operații, verificați dacă:

Computerul se află pe o rază de 1 m față de difuzor.

Ați micșorat volumul difuzorului și computerului la care difuzorul este conectat pentru a evita sunetele bruște
puternice redate din difuzor.

Pregătiți-vă să căutați difuzorul pe PC.

Pentru Windows 10
Selectați [  (Action Center)] – [Connect] din bara de activități în partea din dreapta jos a ecranului.

Pentru Windows 8.1
Faceți clic dreapta pe [Start], apoi clic pe [Control Panel].
Când se afișează [All Control Panel Items], selectați [Device and printer].
Dacă se afișează ecranul [Control Panel] în loc de [All Control Panel Items], selectați [Large icons] sau [Small
icons] din [View by] din partea din dreapta sus a ecranului.

Pentru Windows 7
Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Devices and Printers].

1
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Apăsați butonul  (pornire/așteptare).

Difuzorul se activează. Indicatorul BLUETOOTH clipește lent în alb.

Când porniți difuzorul, difuzorul încearcă să realizeze o conexiune prin BLUETOOTH cu ultimul dispozitiv
BLUETOOTH conectat. Dacă există în apropiere un dispozitiv BLUETOOTH la care difuzorul s-a conectat anterior,
simpla pornire a difuzorului poate face ca difuzorul să se conecteze la dispozitivul respectiv în mod automat și să
ducă la aprinderea indicatorului BLUETOOTH în alb. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH sau dezactivați
alimentarea dispozitivului BLUETOOTH conectat la momentul respectiv.

2

Apăsați și țineți apăsat butonul BLUETOOTH/  PAIRING timp de aproximativ 2 secunde.

Indicatorul BLUETOOTH al difuzorului clipește rapid în alb, iar apoi difuzorul emite un sunet* pentru a indica
intrarea în modul de asociere.
* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)

3

Efectuați procedura de asociere pe PC.

Conectarea difuzorului la computer printr-o conexiune BLUETOOTH

4

Selectați [Connect] din Action Center din partea din dreapta jos a ecranului.1.
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Selectați [LSPX-S2].

Dacă [LSPX-S2] nu apare, efectuați operația din nou de la pasul .
După asociere, conexiunea BLUETOOTH este realizată automat și [Connected music] apare pe ecran. Treceți
la pasul .

2.

Faceți clic pe [Add a device].3.

Selectați [LSPX-S2] și faceți clic [Next].4.
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Dacă este necesară o cheie de acces*, introduceți „0000”.
Dacă [LSPX-S2] nu apare, efectuați operația din nou de la pasul .

„Cheia de acces” poate fi numită „Cod de acces”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă”.*

La apariția următorului ecranul, faceți clic pe [Close].
Computerul începe instalarea driverului.

Simbolul [ ] va apărea în partea din stânga jos a pictogramei [LSPX-S2] în timpul instalării. Când [ ]
dispare, instalarea driverului s-a terminat. Treceți la pasul .

În funcție de PC, această instalare poate dura mai mult. Dacă instalarea driverului durează prea mult timp,
funcția de închidere automată (Funcția de intrare automată în modul de așteptare) a difuzorului va face ca
acesta să se oprească automat. În acest caz, reporniți difuzorul.

5.

Înregistrați difuzorul în computer.

Pentru Windows 10
După asociere, conexiunea BLUETOOTH este realizată automat și [Connected music] apare pe ecran. Treceți la
pasul .

Pentru Windows 8.1

5
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Faceți clic dreapta pe [LSPX-S2] în [Devices] și selectați [Sound settings] din meniul care apare.1.

Confirmați [LSPX-S2 Stereo] în ecranul [Sound].

Dacă vedeți o bifă (verde) lângă [LSPX-S2 Stereo], treceți la pasul .

Dacă nu vedeți o bifă (verde) lângă [LSPX-S2 Stereo], treceți la pasul următor (pasul 3).

Dacă [LSPX-S2 Stereo] nu apare, faceți clic dreapta pe ecranul [Sound], iar apoi selectați [Show Disabled
Devices] din meniul care apare. Apoi, treceți la pasul următor (pasul 3).

2.

Faceți clic dreapta pe [LSPX-S2 Stereo] și selectați [Connect] din meniul care apare.3.
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Pentru Windows 7

Când difuzorul este conectat, va apărea o bifă lângă [LSPX-S2 Stereo] în ecranul [Sound]. Treceți la pasul .

Dacă nu puteți face clic pe [Connect] pentru [LSPX-S2 Stereo], selectați [Disable] pentru [Default Device] care
are în prezent o bifă (verde).

Faceți dublu clic pe [LSPX-S2] în [Devices].1.
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Sugestie
Dacă funcția BLUETOOTH a unui dispozitiv cu care difuzorul a avut anterior o conexiune prin BLUETOOTH este activată, prin
simpla pornire a difuzorului se va restabili conexiunea.

Procedura explicată mai sus are doar rol orientativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale computerului pe care îl
utilizați.

Notă
După aproximativ 5 minute, modul de asociere al difuzorului este anulat și indicatorul BLUETOOTH se dezactivează. Dacă modul
de asociere a difuzorului este anulat înainte ca procedura să fie finalizată, efectuați operațiile de la pasul din nou.

Faceți clic pe [Listen to Music].

Când difuzorul este conectat, va apărea o bifă.

2.

Ascultați sunetul* care indică faptul că asocierea s-a realizat cu succes.

* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)
Indicatorul BLUETOOTH se aprinde la rândul său în alb.

6
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Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Dacă este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH,
nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.

Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu trebuie să mai fie asociate din nou, cu excepția următoarelor cazuri:

Informațiile de asociere au fost șterse după reparații etc.

Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja
asociate, dispozitivul care a fost asociat primul este înlocuit cu cel nou.

Informațiile de asociere cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.

Difuzorul a fost inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă difuzorul a fost inițializat, este posibil să nu îl puteți conecta la computer sau
prin tehnologia BLUETOOTH fără fir. În acest caz, ștergeți temporar informațiile de asociere ale difuzorului de pe computer, și
apoi asociați-l din nou.

Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, însă poate reda muzică numai de pe un singur dispozitiv asociat o dată.

Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv cu BLUETOOTH când cablul de conexiune este încă în mufa AUDIO IN, fie apăsați
butonul BLUETOOTH/  PAIRING din partea inferioară a difuzorului, fie utilizați Sony | Music Center pentru a comuta
dispozitivul BLUETOOTH pe cel pe care doriți să îl utilizați la redare.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)

Operația prin care înregistrați un dispozitiv cu care doriți să realizați o conexiune prin BLUETOOTH se numește
„asociere”.
Dacă utilizați un dispozitiv în combinație cu difuzorul pentru prima dată, asociați mai întâi dispozitivele. Efectuați aceleași
proceduri pentru a asocia alte dispozitive.

Sisteme de operare acceptate
macOS High Sierra (versiunea 10.13)
Înainte de a începe orice operații, verificați dacă:

Computerul se află pe o rază de 1 m față de difuzor.

Ați micșorat volumul difuzorului și computerului la care difuzorul este conectat pentru a evita sunetele bruște
puternice redate din difuzor.

Apăsați butonul  (pornire/așteptare).

Difuzorul se activează. Indicatorul BLUETOOTH clipește lent în alb.

Când porniți difuzorul, difuzorul încearcă să realizeze o conexiune prin BLUETOOTH cu ultimul dispozitiv
BLUETOOTH conectat. Dacă există în apropiere un dispozitiv BLUETOOTH la care difuzorul s-a conectat anterior,
simpla pornire a difuzorului poate face ca difuzorul să se conecteze la dispozitivul respectiv în mod automat și să
ducă la aprinderea indicatorului BLUETOOTH în alb. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH sau dezactivați
alimentarea dispozitivului BLUETOOTH conectat la momentul respectiv.

1

Apăsați și țineți apăsat butonul BLUETOOTH/  PAIRING timp de aproximativ 2 secunde.

Indicatorul BLUETOOTH al difuzorului clipește rapid în alb, iar apoi difuzorul emite un sunet* pentru a indica
intrarea în modul de asociere.
* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)

2
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Efectuați procedura de asociere pe PC.3

Selectați [ (System Preferences)] - [Bluetooth] din bara de activități în partea din dreapta jos a ecranului.1.

Selectați [LSPX-S2] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].2.

Ascultați sunetul* care indică faptul că asocierea s-a realizat cu succes.

* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)
Indicatorul BLUETOOTH se aprinde la rândul său în alb.

4

Faceți clic pe pictograma difuzorului din partea din dreapta sus a ecranului, apoi selectați [Output Device] -
[LSPX-S2].

Vă puteți bucura de redarea de muzică de pe PC.

5
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Sugestie
Dacă funcția BLUETOOTH a unui dispozitiv cu care difuzorul a avut anterior o conexiune prin BLUETOOTH este activată, prin
simpla pornire a difuzorului se va restabili conexiunea.

Procedura explicată mai sus are doar rol orientativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale computerului pe care îl
utilizați.

Notă
După aproximativ 5 minute, modul de asociere al difuzorului este anulat și indicatorul BLUETOOTH se dezactivează. Dacă modul
de asociere a difuzorului este anulat înainte ca procedura să fie finalizată, efectuați operațiile de la pasul din nou.

Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Dacă este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH,
nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.

Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu trebuie să mai fie asociate din nou, cu excepția următoarelor cazuri:

Informațiile de asociere au fost șterse după reparații etc.

Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja
asociate, dispozitivul care a fost asociat primul este înlocuit cu cel nou.

Informațiile de asociere cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.

Difuzorul a fost inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă difuzorul a fost inițializat, este posibil să nu îl puteți conecta la computer sau
prin tehnologia BLUETOOTH fără fir. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului de pe computer, și apoi
asociați-l din nou.

Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, însă poate reda muzică numai de pe un singur dispozitiv asociat o dată.

Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv cu BLUETOOTH când cablul de conexiune este încă în mufa AUDIO IN, fie apăsați
butonul BLUETOOTH/  PAIRING din partea inferioară a difuzorului, fie utilizați Sony | Music Center pentru a comuta
dispozitivul BLUETOOTH pe cel pe care doriți să îl utilizați la redare.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

27



Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Conectarea la Wi-Fi printr-un router Wi-Fi prevăzut cu buton Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)

Conectați difuzorul la o rețea Wi-Fi printr-un router Wi-Fi prevăzut cu un buton Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

Așezați difuzorul în apropierea routerului Wi-Fi, apoi apăsați butonul  (pornire/așteptare) pentru a porni
difuzorul.

1

Țineți apăsat butonul TIMER/  WPS timp de aproximativ 2 secunde și confirmați că difuzorul emite un
sunet*.

* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)

2

Apăsați butonul de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) al routerului Wi-Fi în decurs de 90 de secunde.3

Verificați dacă indicatorul de rețea se aprinde în alb.

Conexiunea la Wi-Fi s-a finalizat.

4
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Utilizarea unui smartphone pentru a vă conecta la Wi-Fi

Subiect asociat

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Instalarea Sony | Music Center

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Instalați Sony | Music Center pe un smartphone.1

Conectați-vă smartphone-ul la un router Wi-Fi.2

Conectați-vă smartphone-ul la difuzor prin tehnologia BLUETOOTH fără fir.3

Conectați-vă la Wi-Fi, urmând instrucțiunile de pe ecran din Sony | Music Center.

Unele routere cu wireless LAN au mai multe SSID-uri. Conectați întotdeauna smartphone-ul și difuzorul la același
SSID.

4

Verificați dacă indicatorul de rețea se aprinde în alb.

Conexiunea la Wi-Fi s-a finalizat.

5
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Puteți asculta muzica stocată pe un server DLNA (precum un PC) pe o rețea de acasă dacă folosiți difuzorul.
Prin interconectarea dispozitivelor digitale compatibile DLNA prin rețea, puteți reda muzica stocată pe un server DLNA
prin intermediul unui controler DLNA.
Pentru a utiliza PC-ul ca server sau controler DLNA, trebuie să configurați PC-ul.

Pentru a asculta muzică pe un server DLNA (PC etc.) prin utilizarea unui smartphone/iPhone
etc.

Descărcați Sony | Music Center pe smartphone-ul/iPhone-ul dvs. etc.
Conexiunea prin Wi-Fi a difuzorului, precum și selectarea/redarea de muzică de pe un server DLNA (precum un
computer) se pot realiza cu Sony | Music Center.
Pentru detalii, consultați următoarele.

Utilizarea unui smartphone pentru a vă conecta la Wi-Fi

Conectarea la Wi-Fi pentru a asculta muzică pe computer (utilizarea Windows Media Player prin Sony | Music
Center)

Ascultarea muzicii pe un server DLNA folosind PC-ul drept controler

Puteți reda muzica stocată pe un server DLNA prin utilizarea propriului dvs. PC.
Lansați „Windows Media Player” pe PC, apoi redați muzica prin funcția „Cast to Device” (Windows 10) sau funcția „Play
To” (Windows 8.1/Windows 7). Urmați instrucțiunile de pe ecranul PC-ului pentru operare.
Pentru a utiliza PC-ul ca server sau controler DLNA, este necesar să setați PC-ul.
Pentru detalii, consultați următoarele.

Configurarea PC-ului ca server DLNA (Windows 10)

Configurarea PC-ului ca server DLNA (Windows 8.1)

Conectarea la Wi-Fi pentru a asculta muzică pe computer (Windows Media Player)

Notă
Difuzorul poate reda muzica salvată în următoarele formate audio: MP3, PCM liniar, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC și AIFF.
Difuzorul poate reda doar fișiere AAC cu extensiile .m4a, .mp4 și .3gp. Chiar dacă rata de biți și formatul de fișier sunt acceptate,
redarea tuturor fișierelor nu este garantată.

Fișierele cu protecția drepturilor de autor de tip DRM (Digital Rights Management) nu pot fi redate de difuzor. Pentru a verifica
dacă un fișier WMA este protejat prin DRM, faceți clic dreapta pe fișierul de pe PC. Dacă există o filă [License], fișierul este
protejat prin drepturi de autor DRM.

Când ascultați muzică prin rețeaua de acasă, începerea redării poate dura câtva timp, deoarece fiecare dispozitiv compatibil
DLNA trebuie să identifice componenta utilizată la momentul respectiv.

Este posibil ca anumite tipuri de conținut să nu se poată reda la produse DLNA CERTIFIED.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Utilizarea unui computer pentru a conecta difuzorul la Wi-Fi

Dacă vă conectați difuzorul la Wi-Fi utilizând această metodă, trebuie să inițializați difuzorul. Rețineți că, prin inițializarea
difuzorului, toate setările sunt readuse la valorile implicite și se șterg toate informațiile de asociere prin BLUETOOTH.
Pentru a vă reconecta prin tehnologia BLUETOOTH fără fir, ștergeți mai întâi informațiile de asociere ale difuzorului de
pe PC, iar apoi realizați asocierea cu difuzorul din nou.
Această secțiune explică modul de utilizare a computerului pentru a conecta difuzorul la Wi-Fi.
Înainte de a începe orice operații, verificați dacă:

Difuzorul este cât mai aproape posibil de un router Wi-Fi.

Sunt necesare atât un SSID (denumirea rețelei fără fir), cât și o cheie de criptare (WEP sau WPA) pentru a defini
setările Wi-Fi. O cheie de criptare (sau o cheie de rețea) este un cifru care permite restricționarea dispozitivele care
pot comunica între ele. Acestea sunt utilizate pentru a efectua o comunicare mai sigură între dispozitivele care sunt
conectate la routere Wi-Fi sau puncte de acces.

Notați SSID-ul și parola (cheia de criptare) pentru routerul Wi-Fi utilizat.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale routerului Wi-Fi pe care îl utilizați.

1

Cât difuzorul este pornit, țineți apăsat atât pe butonul (volum) al difuzorului, cât și pe butonul 
(pornire/așteptare) timp de cel puțin 4 secunde.

Dacă operația a fost reușită, indicatorul  (pornire/așteptare) clipește în alb și inițializarea începe.
Inițializarea necesită câteva zeci de secunde.
După aceea, când inițializarea se încheie, indicatorul  (pornire/așteptare) se stinge și difuzorul repornește.
Prin inițializarea setărilor se șterg toate informațiile de asociere prin BLUETOOTH și toate setările de rețea.

2

Conectați difuzorul la PC.

Pentru Windows 7/Windows 8.1
Pentru Windows 8.1, faceți clic sau atingeți desktopul pe ecranul de pornire.

Selectați pictograma  sau  din partea din dreapta jos a ecranului.

Selectați [LSPX-S2_xxxxxx] din lista de rețele fără fir în care să puteți naviga de pe computer.

Pentru Windows 10
Selectați pictograma  sau  din partea din dreapta jos a ecranului.

3

32



Selectați, în ordine, [LSPX-S2_xxxxxx] - [Connect] din lista de rețele fără fir în care puteți naviga de pe
computer.

Pentru Mac:
Selectați pictograma  din partea de sus a ecranului.

Selectați [Open Network Preferences...].

Selectați [LSPX-S2_xxxxxx] din lista de rețele fără fir în care să puteți naviga de pe computer.

Se afișează ecranul [Sony Network Device Settings].4

Lansați un browser (Internet Explorer, Safari etc).1.

Introduceți următoarea adresă URL în bara de adresă.
http://192.168.211.129

2.

Selectați [Network Settings] din meniu.5

Introduceți SSID-ul routerului Wi-Fi și parola (cheia de criptare).6

Selectați [Apply].7
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Sugestie
Dacă doriți să setați o adresă IP fixă, setați adresa IP din ecranul de la pasul  de mai sus.

Odată ce difuzorul este conectat la Wi-Fi, fie restabiliți computerul la conexiunea inițială, fie conectați computerul la routerul Wi-Fi
pe care îl utilizați.

Notă
Această procedură trebuie să fie finalizată în termen de 30 de minute. Dacă nu se poate finaliza procedura în decurs de 30 de
minute, începeți de la pasul .

Conexiunea dvs. nu este securizată până când nu terminați setările Wi-Fi. Conexiunea dvs. Wi-Fi devine securizată din nou după
ce ați terminat setările Wi-Fi, și apoi realizați setările de securitate Wi-Fi.

În cazul în care conectați difuzorul la Wi-Fi pentru prima dată după achiziție, funcția BLUETOOTH/aşteptare reţea se activează
automat.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Verificați dacă indicatorul de rețea se aprinde în alb.

Dacă indicatorul de rețea se aprinde în alb, atunci difuzorul este conectat la Wi-Fi.
Este posibil să dureze mai mult de 1 minut ca indicatorul de rețea să se aprindă.

Conexiunea este finalizată.

8

Conectați-vă computerul la routerul Wi-Fi pe care îl utilizați.9
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Configurarea PC-ului ca server DLNA (Windows 10)

Windows 10 acceptă DLNA1.5. Un computer Windows 10 poate fi utilizat și ca server DLNA, și drept controller
(dispozitiv de control).
Dacă realizați următoarele setări, puteți controla muzica stocată pe un server DLNA (inclusiv computere cu Windows 10)
pe rețeaua de acasă prin intermediul unui computer cu Windows 10, pentru a asculta muzică pe difuzor.
Dacă descărcați Sony | Music Center pe smartphone/iPhone sau dispozitive similare și utilizați un PC cu Windows 10,
realizați și procedura din „Conectarea la Wi-Fi pentru a asculta muzică pe computer (utilizarea Windows Media Player
prin Sony | Music Center)”.

Selectați [  Settings] din meniul Start din partea din stânga jos a ecranului.1

Selectați [Network & Internet].2

Selectați [Status] – [Change connection properties].3

Selectați [Private].4
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Subiect asociat

Selectați [Choose media streaming options...] din [Media streaming] în [All Networks].5

Selectați [Allow All].

Apare ecranul [Allow All Media Devices].

6

Selectați [Allow all computers and media devices].

Dacă toate dispozitivele din rețeaua locală au accesul permis ([allow]) la rețeaua dvs., selectați [OK] și închideți
ecranul.

7
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Conectarea la Wi-Fi pentru a asculta muzică pe computer (Windows Media Player)

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Configurarea PC-ului ca server DLNA (Windows 8.1)

Windows 8.1 acceptă DLNA1.5. Un computer cu Windows 8.1 poate fi utilizat și ca server DLNA, și drept controller
(dispozitiv de control).
Dacă realizați următoarele setări, puteți controla muzica stocată pe un server DLNA (inclusiv computere cu Windows
8.1) pe rețeaua de acasă prin intermediul unui computer cu Windows 8.1, pentru a asculta muzică pe difuzor.
Dacă descărcați Sony | Music Center pe smartphone/iPhone sau dispozitive similare și utilizați un PC cu Windows 8.1,
realizați și procedura din „Conectarea la Wi-Fi pentru a asculta muzică pe computer (utilizarea Windows Media Player
prin Sony | Music Center)”.

Deplasați indicatorul mouse-ului în colțul din dreapta sus (sau dreapta jos) al ecranului pentru a afișa
butoanele, apoi selectați [Settings]. 
În cazul unui panou tactil, afișați butoanele prin glisare din partea dreaptă a ecranului spre centru, apoi
selectați [Settings].

1

Selectați [Change PC settings].2

Selectați [Network].3
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Selectați [Connections], iar apoi selectați pictograma cu [Connected] prin  sau .4

Activați [Find devices and content].5
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Oprirea funcției de Wi-Fi

Dacă utilizați difuzorul în aer liber, nu uitați să setați funcția Wi-Fi ca dezactivat.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Cât difuzorul este pornit, țineți apăsat simultan pe butonul BLUETOOTH/  PAIRING din partea de jos a
difuzorului și butonul (Push & Play) de pe laterala difuzorului.

Funcția Wi-Fi se activează și se dezactivează succesiv de fiecare dacă când țineți apăsat pe butonul BLUETOOTH/
 PAIRING și butonul (Push & Play).

Puteți consulta setările prin intermediul indicatorului de rețea de pe partea de jos a difuzorului.
Pentru detalii cu privire la stările indicatorului de rețea, consultați „Despre indicatoare”.

1
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH

Dacă dispozitivul BLUETOOTH pe care îl utilizați acceptă următoarele profiluri, atunci puteți asculta muzică pe difuzor și
utiliza difuzorul pentru a acționa dispozitivul BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Vă permite să vă bucurați de conținutul audio de înaltă calitate, fără fir.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Vă permite să ajustați volumul unui dispozitiv BLUETOOTH.

Operațiile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați și instrucțiunile de utilizare care însoțesc
dispozitivul BLUETOOTH.

Sugestie
După ce descărcați și instalați Sony | Music Center pe smartphone/iPhone etc., puteți utiliza smartphone-ul/iPhone-ul etc. drept
telecomandă pentru acționarea dispozitivelor conectate la difuzor.

Difuzorul permite protecția conținutului în format SCMS-T. Prin difuzor, puteți asculta muzică sau sunet, precum cel de la
televizoare tip „1 segment” sau de la un telefon mobil care acceptă formatul SCMS-T.

În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH, este posibil să fie necesar să ajustați volumul sau să reglați setarea de ieșire audio din
dispozitivul conectat.

Dacă sunetul este întrerupt sau dacă apar paraziți, este posibil ca difuzorul să sufere interferențe. Fie mutați difuzorul într-un loc
diferit, fie aduceți dispozitivul BLUETOOTH mai aproape de difuzor.

Dacă utilizați Sony | Music Center, puteți activa setări utile.
Pentru detalii, consultați „Instalarea Sony | Music Center”.

Notă
La asociere sau conectare, opriți redarea de pe dispozitivul BLUETOOTH. Când asocierea este finalizată, este posibil ca
difuzorul să emită sunete puternice. De asemenea, este posibil să se emită brusc sunete puternice din difuzor atunci când
muzica este redată pentru prima dată după asociere.

Începeți să redați muzică prin dispozitivul BLUETOOTH și ajustați volumul.

Conectați difuzorul la dispozitivul BLUETOOTH în prealabil.

1

Apăsați butoanele / (volum) pentru a regla volumul.

Apăsați prelungit butonul pentru ajustări rapide.

2
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Dacă apar probleme în comunicare, este posibil ca dispozitivul cu BLUETOOTH să reacționeze incorect la operațiile efectuate cu
difuzorul.

Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv cu BLUETOOTH când cablul de conexiune este încă în mufa AUDIO IN, fie apăsați
butonul BLUETOOTH/  PAIRING din partea inferioară a difuzorului, fie utilizați Sony | Music Center pentru a comuta
dispozitivul BLUETOOTH pe cel pe care doriți să îl utilizați la redare.

Subiect asociat

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Conectarea la dispozitive compatibile NFC prin One-touch (NFC)
Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

Când ați terminat redarea de muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre următoarele operații pentru
a închide conexiunea prin BLUETOOTH.

Opriți funcția BLUETOOTH din dispozitivul cu BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce
însoțesc dispozitivul.

Opriți dispozitivul BLUETOOTH.

Opriți difuzorul.

Atingeți din nou dispozitivul de zona marcată cu N de pe difuzor. (Pentru dispozitive cu funcția NFC)

Sugestie
Când utilizați funcția Speaker Add, atingeți dispozitivul compatibil cu NFC de unitatea principală.

Dacă utilizați funcția Speaker Add, prin dezactivarea unuia dintre difuzoare se va dezactiva automat și celălalt, iar conexiunea
BLUETOOTH se va închide.

Când finalizați redarea muzicii, este posibil să se închidă automat conexiunea prin BLUETOOTH, în funcție de dispozitivul cu
BLUETOOTH.

Pentru a deconecta un smartphone prin One-touch (NFC), este posibil ca aplicația să trebuiască să ruleze pe smartphone, în
funcție de tipul acestuia.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Conectarea la Wi-Fi pentru a utiliza servicii de distribuție muzicală online (Spotify)

Puteți utiliza difuzorul pentru a reda muzică de la serviciile de distribuție muzicală online (Spotify).
Trebuie să instalați aplicația Spotify pe smartphone și să efectuați înregistrarea ca membru pentru a vă utiliza
smartphone-ul la audițiile de pe Spotify (funcția Spotify Connect).

Conectați difuzorul la o rețea Wi-Fi.1

Lansați Spotify, care este instalat pe smartphone-ul, tableta sau computerul conectat la aceeași rețea Wi-Fi
ca unitatea.

Pentru detalii despre Spotify, consultați următorul website:
https://www.Spotify.com/connect

2

Începeți redarea muzicii, apoi selectați [Devices Available].3

Selectați [LSPX-S2] și ascultați muzică de pe difuzor.

Dacă difuzorul este conectat prin funcția Spotify Connect, pictograma Connect ( ) se aprinde în verde.
În cazul în care conexiunea este realizată, indicatorul de rețea din partea de jos a difuzorului se aprinde în verde.

4
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Sugestie
Dacă sunetul este întrerupt sau dacă apar paraziți, este posibil ca difuzorul să sufere interferențe sau ca semnalul să fie slab.
Verificați dacă difuzorul nu este înconjurat de obiecte metalice.
De asemenea, țineți difuzorul departe de cuptoare cu microunde, alte dispozitive Wi-Fi și orice dispozitive similare.

Notă
Detaliile serviciilor oferite de Spotify pot varia în funcție de țara sau regiunea dvs.

Specificațiile aplicației pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

Subiect asociat
Utilizarea Push & Play pentru a asculta muzică printr-un serviciu de distribuție muzicală online (Spotify)

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Utilizarea Push & Play pentru a asculta muzică printr-un serviciu de distribuție
muzicală online (Spotify)

După ce utilizați funcția Spotify Connect și vă înregistrați muzica preferată, puteți asculta muzica printr-o simplă apăsare
pe butonul (Push & Play), chiar și dacă difuzorul nu este pornit.

După ce ați ajuns la pasul din „Conectarea la Wi-Fi pentru a utiliza servicii de distribuție muzicală online
(Spotify)”, apăsați butonul (Push & Play).

Indicatorul  (Push & Play) se aprinde în alb.

1

Apăsați butoanele / (volum) pentru a regla volumul.

Apăsați prelungit butonul pentru ajustări rapide.
Puteți utiliza și Spotify pentru a ajusta volumul.

2

Navigați în Sony | Music Center și selectați meniul pentru redare când utilizați Push & Play.

Puteți selecta dintre următoarele meniuri.

Muzica redată ultima dată (nume de utilizator Spotify)
Aceasta este setarea implicită.
Litere și numere aleatorii pot apărea în numele de utilizator Spotify de mai sus. Pentru detalii, consultați
următorul site.
https://www.spotify.com/

Recomandat de difuzorul de sticlă

Muzica preferată
Puteți selecta muzică după înregistrare, urmând instrucțiunile din „Înregistrarea la muzica preferată”.

3
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Oprirea muzicii redate în Push & Play
Apăsați butonul (Push & Play) din nou.
 

Schimbarea muzicii redate în Push & Play cu altă muzică
Deschideți aplicația Spotify pe smartphone, iar apoi selectați muzica dorită.
 

Înregistrarea la muzica preferată
Când utilizați funcția Spotify Connect pentru a reda muzică, apăsați butonul (Push & Play) timp de aproximativ 2
secunde.
Un sunet indică faptul că înregistrarea este finalizată. După ce indicatorul (Push & Play) clipește de câteva ori,
acesta rămâne din nou aprins în alb.

Sugestie
Dacă indicatorul  (Push & Play) clipește în roșu și se emite o alertă de eroare când apăsați butonul (Push & Play), luați în
calcul următoarele situații.

Funcția Spotify Connect nu a fost niciodată utilizată

Difuzorul nu este conectat la Wi-Fi

Verificați din nou dacă difuzorul este conectat la Wi-Fi și verificați și setările funcției Spotify Connect.

Dacă redarea nu se efectuează chiar și când apăsați butonul (Push & Play), este posibil să existe o problemă legată de starea
rețelei sau de serverele Spotify. În acest caz, apăsați scurt butonul BLUETOOTH/  PAIRING din partea de jos a difuzorului.
Verificați dacă indicatorul (Push & Play) este oprit, iar apoi apăsați butonul (Push & Play) din nou.

Subiect asociat
Conectarea la Wi-Fi printr-un router Wi-Fi prevăzut cu buton Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Utilizarea unui smartphone pentru a vă conecta la Wi-Fi
Utilizarea unui computer pentru a conecta difuzorul la Wi-Fi
Conectarea la Wi-Fi pentru a utiliza servicii de distribuție muzicală online (Spotify)

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Utilizarea a 2 difuzoare pentru a vă bucura de redare fără fir prin conexiunea
BLUETOOTH (funcția Speaker Add)

Dacă utilizați funcția Speaker Add, puteți conecta un singur dispozitiv BLUETOOTH la 2 difuzoare LSPX-S2 pentru
redare. Când utilizați funcția Speaker Add, un difuzor are rolul de „unitate principală”, pe când celălalt are rolul de
„unitate satelit”. Selectați una din următoarele 2 metode de redare.

Mod dublu
Ambele difuzoare redau același sunet. Difuzorul este setat pe modul dublu în mod implicit.

Mod stereo
Un difuzor redă sunetul pe canalul din dreapta (pe partea dreaptă), iar celălalt redă sunetul pe canalul din stânga (pe
partea stângă) pentru redare stereo între cele 2 difuzoare.

Unitate principală1.

Unitate satelit2.

Porniți cele 2 difuzoare și aduceți-le la 1 m unul de celălalt. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul ADD
(funcția Speaker Add) timp de cel puțin 2 secunde pe fiecare.

Difuzorul pe care ați apăsat întâi butonul ADD (funcția Speaker Add) este difuzorul principal.
Un sunet* va indica faptul că funcția Speaker Add a fost activată, iar indicatorul BLUETOOTH va clipi rapid în
portocaliu.
* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)

1
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Sugestie
Conectați-vă dispozitivul BLUETOOTH la unitatea principală.

Când utilizați funcția Speaker Add, unele operații pot fi efectuate doar de unitatea principală, în timp ce celelalte pot fi efectuate și
de unitatea principală, și de unitatea satelit.

Funcțiile pe care le puteți controla doar cu unitatea principală:

asocierea la dispozitive BLUETOOTH

setarea temporizatorului de autoînchidere

Funcțiile pe care le puteți controla atât cu unitatea principală, cât și cu unitatea satelit:

ajustarea volumului

comutarea între modul stereo și modul dublu

ajustarea luminozității

anularea funcției Speaker Add

activarea și dezactivarea modului lumânare

alegerea intensității modului lumânare

Odată ce instalarea este finalizată, difuzoarele pot fi separate la mai mult de 1 m.

Dacă dezactivați alimentarea cât funcția Speaker Add este în curs de utilizare, când reporniți alimentarea, difuzorul va încerca să
efectueze redarea prin funcția Speaker Add. Pentru a utiliza funcția Speaker Add, porniți celălalt difuzor.

Dacă doriți să utilizați difuzorul care a fost utilizat singur ultima dată cu funcția Speaker Add, porniți difuzorul, apoi apăsați butonul
ADD (funcția Speaker Add) timp de cel puțin 2 secunde pentru a anula funcția Speaker Add.

Dacă orice alt dispozitiv sau alte dispozitive cu BLUETOOTH, precum un mouse cu BLUETOOTH sau o tastatură cu
BLUETOOTH sunt conectate la dispozitivul cu BLUETOOTH care se conectează la difuzor, este posibil să apară sunete
distorsionate sau paraziți în sunetul generat de difuzor. În acest caz, închideți conexiunea BLUETOOTH între dispozitivul
BLUETOOTH și alte dispozitive BLUETOOTH.

Când utilizați funcția Speaker Add, codecul LDAC nu se poate utiliza. Aceste codecuri vor fi convertite automat în AAC sau SBC.

Notă
Dacă doriți să resetați unul dintre difuzoare cât timp utilizați funcția Speaker Add, nu uitați să anulați funcția Speaker Add. Dacă
nu anulați funcția Speaker Add înainte de a reseta un difuzor, pot apărea defecțiuni, de exemplu conexiuni BLUETOOTH slabe
sau întreruperea sunetului.

Nu puteți asculta muzică de la un dispozitiv extern conectat la mufa AUDIO IN în timp ce utilizați funcția Speaker Add.

Dacă utilizați funcția Speaker Add pentru a urmări videoclipuri, este posibil să apară un decalaj între semnalul video și cel audio.

Acționați difuzorul (principal) cu indicator BLUETOOTH aprins intermitent pentru a vă conecta la
dispozitivul BLUETOOTH.

Când indicatorul BLUETOOTH se aprinde, dispozitivul BLUETOOTH este conectat la difuzor.

2

Începeți să redați muzică prin dispozitivul BLUETOOTH și ajustați volumul.

Apăsați butoanele /  (volum) de pe unul dintre difuzoare pentru a regla volumul.

3
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Subiect asociat

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Conectarea la dispozitive compatibile NFC prin One-touch (NFC)
Comutarea între modul dublu și modul stereo (funcția Speaker Add)
Anularea funcției Speaker Add
Ajustarea intensității ledului de iluminare
Utilizarea modului lumânare
Alegerea intensității modului lumânare al difuzorului

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Comutarea între modul dublu și modul stereo (funcția Speaker Add)

Dacă utilizați 2 difuzoare LSPX-S2, puteți comuta între redarea același sunet pe ambele difuzoare (modul dublu) și
redarea stereo (modul stereo) prin transmiterea sunetului de la un difuzor pe canalul din stânga și din celălalt difuzor pe
canalul din dreapta.

Subiect asociat
Utilizarea a 2 difuzoare pentru a vă bucura de redare fără fir prin conexiunea BLUETOOTH (funcția Speaker Add)

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apăsați butonul ADD (funcția Speaker Add) de pe unul dintre difuzoare când utilizați funcția Speaker Add.

Când apăsați butonul ADD (funcția Speaker Add) de pe unul dintre difuzoare o dată, canalul din stânga (L) și
canalul din dreapta (R) se comută. Când apăsați butonul ADD încă o dată, modul comută pe mod dublu.
În modul stereo, celălalt difuzor comută automat pe sunetul canalului opus.
În modul stereo, indicatorul BLUETOOTH pentru canalul din stânga (L) este portocaliu, iar cel pentru canalul din
dreapta (R) este roșu. În modul dublu, ambele indicatoare BLUETOOTH sunt portocalii.

1
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Anularea funcției Speaker Add

Urmați pașii de mai jos pentru a anula funcția Speaker Add.

Sugestie
Când funcția Speaker Add s-a anulat, muzica este redată normal de la difuzorul care a fost setat ca unitate principală și nu este
redată de la unitatea satelit.

Notă
Prin oprirea difuzorului, nu se anulează funcția Speaker Add.

Subiect asociat
Utilizarea a 2 difuzoare pentru a vă bucura de redare fără fir prin conexiunea BLUETOOTH (funcția Speaker Add)
Comutarea între modul dublu și modul stereo (funcția Speaker Add)

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apăsați și mențineți apăsat butonul ADD (funcția Speaker Add) timp de cel puțin 2 secunde.

Un sunet* va indica momentul în care setarea s-a anulat.
* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)

1
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Utilizarea a 2 difuzoare pentru redarea de sunet stereo prin rețeaua Wi-Fi (Wireless
Stereo)

Prin conectarea a 2 difuzoare LSPX-S2 la rețea, vă puteți bucura de un sunet stereo mai amplu.
Trebuie să aveți 2 difuzoare LSPX-S2.

Pregătirea pentru funcția Wireless Stereo
Confirmați că software-ul preinstalat al difuzoarelor este la cea mai recentă versiune.
Pentru detalii privind modul de a verifica versiunea software-ului, consultați „Detectarea celui mai recent software în
timpul conectării la o rețea”.

Vă puteți bucura de funcția Wireless Stereo numai printr-o conexiune la rețea prin Wi-Fi. Această funcție nu este
disponibilă cu o conexiune BLUETOOTH. Pentru a utiliza conexiunea BLUETOOTH, utilizați funcția Speaker Add.
Pentru detalii privind utilizarea funcției Speaker Add, consultați „Utilizarea a 2 difuzoare pentru a vă bucura de redare
fără fir prin conexiunea BLUETOOTH (funcția Speaker Add)”.

Utilizați 2 difuzoare LSPX-S2 (denumite în continuare „difuzor”) pentru a asculta sunet stereo
(funcția Wireless Stereo)

Anularea funcției Wireless Stereo sau utilizarea altor funcții
În timp ce utilizați funcția Wireless Stereo, alte funcții (precum funcția Wireless Multi-room, funcția Speaker Add și
conexiunile BLUETOOTH) nu sunt disponibile.
Apăsați butonul BLUETOOTH/ PAIRING de pe unul dintre difuzoare.
Indicatorul de rețea se aprinde iarăși în alb, iar funcția Wireless Stereo este anulată. Grupul este de asemenea anulat.

Sugestie
Când conectați ambele difuzoare la priza c.a. folosind adaptoare c.a. USB, ambele difuzoare pot fi oprite prin acționarea unuia
dintre difuzoare (Power Interlock).

Dacă intensitatea semnalului este redusă, din diverse motive, cum ar fi cel că difuzoarele sunt departe unul de altul, conexiunea
poate fi anulată temporar. Așezați difuzoarele într-o poziție care oferă suficientă intensitate a semnalului.

Când conexiunea este anulată temporar, difuzoarele se reconectează automat. Dacă reconectarea durează 10 minute sau mai
mult după anulare, funcția Wireless Stereo este anulată. Când utilizați funcția Wireless Stereo data viitoare, începeți din nou de la

Așezați cele 2 difuzoare la max. 1 m unul față de celălalt, apoi porniți ambele difuzoare.

Indicatorul  (pornire/așteptare) se aprinde în alb.

1

Utilizați Sony | Music Center pentru a conecta ambele difuzoare la o rețea Wi-Fi.2

Utilizați Sony | Music Center pentru a defini setările funcției Wireless Stereo.

Efectuați setările pentru 1 dintre cele 2 difuzoare care sunt conectate la rețeaua Wi-Fi. Acționați difuzorul, urmați
instrucțiunile de pe ecran din Sony | Music Center.
Indicatorul de rețea clipește în portocaliu.

3
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pasul .

Notă
Nu se recomandă vizualizarea de clipuri video cu funcția Wireless Stereo. Va apărea un ușor decalaj între video și audio.

Când utilizați funcția Wireless Stereo, funcția de actualizare automată a software-ului nu este activată. Pentru a actualiza
software-ul, anulați funcția Wireless Stereo, iar apoi conectați difuzorul la rețeaua fără fir.

Dacă un difuzor detectează că este disponibilă o actualizare de software cât funcția Wireless Stereo este în curs de utilizare,
poate apărea o notificare (indicatorul  (pornire/așteptare) clipește în portocaliu de 2 ori) imediat după ce 1 dintre difuzoare este
activat. În acest caz, anulați temporar funcția Wireless Stereo. După ce ați actualizat ambele difuzoare la cel mai recent software,
efectuați din nou setările pentru funcția Wireless Stereo.
Pentru detalii, consultați „Actualizarea software-ului preinstalat”.

Dacă rețeaua fără fir este deconectată, funcția Wireless Stereo este anulată. În acest caz, trebuie să efectuați din nou setările
pentru funcția Wireless Stereo, în mod manual.

Când utilizați funcția Wireless Stereo, difuzorul nu se poate utiliza cu conexiunea BLUETOOTH. Pentru a utiliza conexiunea
BLUETOOTH, anulați funcția Wireless Stereo.

Înainte de a efectua setările pentru funcția Wireless Stereo, vă recomandăm să reduceți volumul difuzorului care este utilizat ca
Wireless Stereo. Cele două difuzoare redau sunet pentru funcția Wireless Stereo, astfel încât este posibil să se redea un sunet
mai puternic decât cel redat la redarea printr-un difuzor.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Conectarea la Wi-Fi pentru a asculta muzică pe computer (Windows Media Player)

Puteți utiliza un PC pe post de controler (dispozitiv de operare).
Muzica poate fi redată prin utilizarea funcției „Cast to Device”, după pornirea „Windows Media Player”. Urmați
instrucțiunile de pe ecranul PC-ului pentru operare.

Conectați difuzorul și PC-ul la aceeași rețea.

Conectați și difuzorul, și computerul la routerul fără fir cu același SSID.
Când conexiunea s-a realizat, indicatorul de rețea se aprinde în alb.

1

Selectați [Windows Media Player] în [All apps].2

Faceți clic dreapta sau atingeți și mențineți pe o melodie pentru a o reda.3

Selectați [Cast to Device], [Play To] sau [Remote Media Streaming] din meniu.

Va apărea lista cu dispozitive.

4

Selectați [LSPX-S2_xxxxxx].5
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Sugestie
După ce Sony | Music Center este descărcat și instalat pe smartphone/iPhone etc., puteți utiliza smartphone-ul/iPhone-ul etc.
drept telecomandă pentru acționarea dispozitivelor conectate la difuzor.

Notă
Procedura explicată mai sus are doar rol orientativ. De regulă, nivelul volumului pe un PC și difuzor nu este sincronizat. Cu toate
acestea, în funcție de versiunea Windows Media Player instalată pe PC sau de starea PC-ului, nivelurile volumului se pot
sincroniza.

Difuzorul poate reda fișiere în format MP3, WMA, AAC și WAV (numai fișierele AAC cu extensia „.m4a”, „.mp4” sau „.3gp” se pot
reda). Chiar dacă rata de biți și formatul de fișier sunt acceptate, redarea tuturor fișierelor nu este garantată. În plus, pot interveni
modificări în specificații fără înștiințare prealabilă.

Fișierele cu protecția drepturilor de autor de tip DRM (Digital Rights Management) nu pot fi redate de difuzor. Pentru a verifica
dacă un fișier WMA este protejat prin DRM, faceți clic dreapta pe fișierul de pe PC. Dacă există o filă [License], fișierul este
protejat prin drepturi de autor DRM.

Când ascultați muzică prin rețeaua de acasă, începerea redării poate dura câtva timp, deoarece fiecare dispozitiv compatibil
DLNA trebuie să identifice componenta utilizată la momentul respectiv.

Este posibil ca anumite tipuri de conținut să nu se poată reda la produse DLNA CERTIFIED.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Redați muzica selectată și reglați volumul.

Melodia selectată va fi redată la difuzor.

6
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Conectarea la Wi-Fi pentru a asculta muzică pe computer (utilizarea Windows Media
Player prin Sony | Music Center)

Puteți controla muzica stocată pe un computer (Windows 8.1 sau versiuni ulterioare) din rețeaua dvs. de acasă dacă
utilizați un smartphone/iPhone sau un dispozitiv similar pentru a vă bucura de muzica redată de difuzor.
Pentru a utiliza computere cu Windows 8.1 sau versiuni ulterioare după ce descărcați Sony | Music Center pe
smartphone/iPhone etc., urmați pașii de mai jos.

Selectați [Windows Media Player] în [All apps].1

Faceți clic sau atingeți [Stream], apoi selectați [More streaming options...].

Dacă [More streaming options...] nu apare, selectați [Turn on media streaming...]. Apoi, selectați [Turn on media
streaming] din ecranul [Media streaming options].

2

Verificați dacă sunt permise toate dispozitivele, apoi selectați [OK] (la anumite versiuni, selectați [Next])
pentru a închide ecranul.

Dacă [OK] este selectat, treceți la pasul .

Dacă nu sunt permise toate dispozitivele, selectați [Allow All], iar apoi va apărea ecranul [Allow All Media Devices].
Apoi, selectați [Automatically allow all computers and media devices.] pentru a permite utilizarea tuturor
dispozitivelor.

3

Verificați dacă [Music] este setat pe [Shared], apoi selectați [Next].4
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Selectați [Finish] pentru a închide ecranul.5

Selectați [Stream], apoi verificați dacă [Automatically allow devices to play my media...] a fost bifat.

Setarea PC-ului este acum încheiată.
Selectați [Home Network] din Sony | Music Center și selectați-vă PC-ul din lista de servere.
Când selectați albume, artiști sau alte elemente din [MUSIC], puteți asculta muzica salvată pe PC-ul dvs.

6
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Ajustarea intensității ledului de iluminare

Sugestie
Apăsați prelungit butonul pentru ajustări rapide.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apăsați butoanele (led iluminare) +/–.1
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Utilizarea modului lumânare

Puteți seta ledul de iluminare în așa fel încât să strălucească și să pâlpâie ca o lumânare.

Oprirea modului lumânare
Încă o dată, apăsați prelungit butonul  (pornire/așteptare) timp de aproximativ 2 secunde.

Subiect asociat
Alegerea intensității modului lumânare al difuzorului

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apăsați prelungit butonul  (pornire/așteptare) timp de aproximativ 2 secunde cât difuzorul este pornit.1
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Alegerea intensității modului lumânare al difuzorului

Alegeți intensitatea modului lumânare al difuzorului.

Notă
Nu puteți seta intensitatea ledului de iluminare cât vă aflați în modul lumânare, chiar și dacă utilizați Sony | Music Center sau
apăsați butoanele  (led iluminare) +/–. Opriți modul lumânare un moment, iar apoi reglați luminozitatea.

Subiect asociat
Utilizarea modului lumânare

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apăsați prelungit butonul  (pornire/așteptare) timp de aproximativ 2 secunde cât difuzorul este pornit.

Modul lumânare se activează.

1

Apăsați butoanele  (led iluminare) +/– pentru a alege intensitatea care vă place dintre cele 2 intensități.2
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Utilizarea funcției Temporizator autoînchidere

Pentru a anula Temporizator autoînchidere
Apăsați butonul TIMER/ WPS din nou.
Un sunet* va indica anularea Temporizator autoînchidere.
* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)

Sugestie
Puteți utiliza și Sony | Music Center pentru a seta durata cronometrului.

Subiect asociat
Funcțiile oferite de Sony | Music Center

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apăsați butonul TIMER/ WPS.

Un sunet* va indica faptul că s-a setat Temporizator autoînchidere. Alimentarea se va închide automat după 60 de
minute.
* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)

1
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv extern

Ascultarea muzicii pe difuzor de la un dispozitiv extern.

Sugestie
Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv cu BLUETOOTH când cablul de conexiune este încă în mufa AUDIO IN, fie apăsați
butonul BLUETOOTH/ PAIRING din partea inferioară a difuzorului, fie utilizați Sony | Music Center pentru a comuta
dispozitivul BLUETOOTH pe cel pe care doriți să îl utilizați la redare.
Dacă volumul este redus, ajustați volumul atât pentru difuzor, cât și pentru dispozitivul audio conectat.

Subiect asociat
Funcțiile oferite de Sony | Music Center

Conectați un dispozitiv audio portabil la mufa AUDIO IN.

Utilizați un cablu audio disponibil în comerț (stereo mini la stereo mini, fără rezistență).

1

Începeți redarea pe dispozitivul conectat.2
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Funcțiile oferite de Sony | Music Center

Sony | Music Center este o aplicație care permite utilizarea de dispozitive audio Sony compatibile cu Sony | Music
Center de pe smartphone/iPhone.
Pentru detalii despre Sony | Music Center, consultați următorul URL.
https://www.sony.net/smcqa/

Caracteristici (setări de bază)

Verificarea nivelului bateriei

Setări pentru oprirea alimentării

Setări pentru toate funcțiile de așteptare (Funcția de intrare automată în modul de așteptare, aşteptare reţea)

Setări pentru intensitatea ledului de iluminare

Setări pentru modul lumânare

Setări pentru funcția BASS BOOST

Setări pentru funcția DSEE HX

Selecții pentru codecul Bluetooth (Auto/SBC)

Caracteristici (setări asociate cu funcțiile Wi-Fi și BLUETOOTH)

Diverse conexiuni (Wi-Fi, funcția Wireless Stereo, funcția Wireless Multi-room, funcția Speaker Add)

Setările pentru meniul Push & Play

Actualizări manuale prin Wi-Fi

Verificarea versiunii software

Notă
Operațiile pe care le poate efectua Sony | Music Center variază în funcție de dispozitivul audio. Specificațiile aplicației pot suferi
modificări fără înștiințarea în prealabil.

Subiect asociat
Instalarea Sony | Music Center

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Instalarea Sony | Music Center

Instalați Sony | Music Center pe smartphone/iPhone, etc. din Google Play sau App Store.

Subiect asociat
Funcțiile oferite de Sony | Music Center

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Descărcați Sony | Music Center din Google Play sau App Store și instalați-l.1

Când instalarea s-a încheiat, lansați Sony | Music Center.2
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Specificații

Secțiune pentru difuzor

Secțiune pentru amplificator

Secțiune pentru rețea

Secțiune pentru BLUETOOTH

Difuzoare Tweeter: cilindru din sticlă organică, Woofer: diametru de aprox. 35 mm

Tipul incintei Model cu radiator pasiv

Banda de frecvență 60 Hz – 40.000 Hz

Putere de ieșire de referință Aprox. 11 W (woofer, la 1% distorsionare armonică, 1 kHz, 4 Ω)

Număr de ieșiri 4 canale (tweeter: 3 canale, woofer: 1 canal)

Standarde
compatibile

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

Frecvență radio Banda de 2,4 GHz, banda de 5 GHz

Ieșire Specificație BLUETOOTH Clasă de putere 2

Rază maximă de comunicare Rază aproximativă 10 m*1

Frecvență radio Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Sistem de comunicații Specificație BLUETOOTH versiunea 4.2

Metodă de modulație FHSS

Profiluri BLUETOOTH compatibile*2

A2DP (Profil avansat de distribuție audio)

AVRCP (Profil telecomandă audio video)

Codec-uri acceptate*3

SBC*4

AAC*5

LDAC*6

Protecție conținut corespunzătoare SCMS-T

Lungime de bandă de transmisie (A2DP) 20 Hz – 20.000 Hz (cu eșantionare la 44,1 kHz)
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Specificații generale

Plăcuțele de identificare și informațiile importante se află în exterior pe fundul unității principale și pe suprafața
adaptorului de c.a.
Adresa MAC a rețelei Wi-Fi este amplasată în exterior, pe partea de jos a acestui difuzor.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

AUDIO IN Mini-mufă stereo ANALOGICĂ cu φ 3,5 mm

Alimentarea 5 V c.c. 1,5 A (folosind adaptorul de c.a. USB furnizat, conectat la o sursă de
alimentare 100 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz) sau folosind bateria litiu-ion încorporată

Consum de putere (la
utilizarea adaptorului de c.a.
USB)

Aprox. 11 W (la încărcare, setare max. pentru luminozitatea iluminării)

Aprox. 0,2 W (în timpul utilizării BLUETOOTH/când modul de așteptare rețea este
pornit)

Aprox. 0,2 W (în timpul utilizării BLUETOOTH/când modul de așteptare rețea este
oprit)

Durata de utilizare a bateriei
litiu-ion

Aprox. 8 ore*7 (când conexiunea BLUETOOTH și Wi-Fi-ul nu sunt conectate)

Aprox. 8 ore*7 (când se folosește conexiunea Wi-Fi)

Durata de încărcare a
bateriei litiu-ion Aprox. 5 ore*7

Temperatură de funcționare 5 °C - 35 °C

Dimensiuni (inclusiv piesele
proeminente și comenzile)

Diametru aprox. 90 mm × 277 mm

Masă Aprox. 1,1 kg

Accesorii incluse Consultați Ghid de referinţă furnizat odată cu difuzorul.

Raza reală va fi diferită în funcție de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cuptor cu microunde,
electricitate statică, sensibilitate a recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația software etc.

*1

Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicației BLUETOOTH între dispozitive.*2
Codec: Format de compresie și conversie a semnalului audio*3
Codec subbandă*4
Codare audio avansată*5
LDAC este o tehnologie de codificare audio dezvoltată de Sony care permite transmiterea de conținut audio de înaltă rezoluție (Hi-Res), chiar și
printr-o conexiune BLUETOOTH.

*6

În funcție de temperatura ambientală și circumstanțele de utilizare, durata efectivă poate fi diferită.*7
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Despre politica de confidențialitate

Pentru clienții care utilizează Sony | Music Center și care au fost de acord cu colectarea de
informații privind modul în care utilizează unitatea:

Puteți consulta politica de confidențialitate cu care ați fost de acord, pe următorul site web.
http://policies.sony.net/vs/01/index.html
Sony va întrerupe colectarea de informații, chiar și după ce v-ați exprimat deja acordul, în cazul în care refuzați să
permiteți colectarea informațiilor în meniul de setări* pentru Sony | Music Center sau dacă vă inițializați unitatea. (Pentru
detalii despre inițializarea difuzorului, consultați „Inițializarea difuzorului”.)

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Începând cu 1 februarie 2019; exclusiv Android.*
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Despre indicatoare

Indicator (pornire/așteptare)

Când utilizați bateria reîncărcabilă încorporată

În timpul conectării la adaptorul c.a. USB

Alta

Se aprinde
(alb)

Bateria reîncărcabilă încorporată are un anumit nivel de încărcare rămas.

Clipește lent
(roșu)

Bateria reîncărcabilă încorporată este aproape descărcată. Vă rugăm să încărcați difuzorul.
După câteva timp, un sunet* de la difuzor indică faptul că bateria reîncărcabilă încorporată este
descărcată și că alimentarea va reporni în curând.

Se stinge Difuzorul este oprit.

Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)*

Se aprinde (alb) Difuzorul este pornit și încărcarea s-a terminat.

Clipește lent (alb, 
- - . . . )

Difuzorul este pornit și se încarcă.

Se aprinde
(portocaliu)

Difuzorul este oprit și se încarcă.

Se stinge Difuzorul este oprit și încărcarea s-a terminat.

Clipește rapid (alb) Difuzorul este în modul BLUETOOTH/aşteptare reţea și bateria reîncărcabilă încorporată are
un nivel de încărcare suficient rămas.

Clipește rapid
(portocaliu și alb)

Difuzorul este în modul BLUETOOTH/aşteptare reţea și bateria reîncărcabilă încorporată are
un nivel de încărcare de mai puțin de 90% rămas.

Clipește lent (alb, 
- . . . )

Difuzorul pornește. Nu utilizați difuzorul dacă indicatorul clipește în continuare. Așteptați
până se transformă într-o lumină constantă.
In următoarele situații, indicatorul poate clipi.

La conectarea la o priză c.a. pentru prima dată după achiziționare

Când conectați adaptorul c.a. USB la mufa DC IN 5 V a difuzorului după ce bateria
reîncărcabilă încorporată s-a epuizat

Când difuzorul și-a revenit după intrarea în modul de protecție

Când difuzorul a fost inițializat

Clipește lent (portocaliu) Software-ul este în curs de actualizare.
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Indicator  (Push & Play)

Indicator BLUETOOTH

La conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH

La utilizarea funcției Speaker Add

Indicator de rețea

Când se conectează la Wi-Fi

Clipește rapid (roșu) Difuzoare a intrat în modul de protecție.

Se aprinde (alb) Funcția Spotify Connect este utilizată la redarea muzicii prin Push & Play.

Clipește (alb) Înregistrarea la muzica preferată a avut succes.

Clipește (roșu)

Dacă există și un sunet de eroare, luați în calcul următoarele aspecte.

Funcția Spotify Connect nu a fost niciodată utilizată

Difuzorul nu este conectat la Wi-Fi

Funcția Spotify Connect nu poate fi utilizată

Clipește rapid
(alb)

Difuzorul a intrat în modul de asociere. Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul
BLUETOOTH.

Clipește lent (alb) Difuzorul începe automat să se conecteze la dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat ultima
dată.

Se aprinde (alb) Difuzorul este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.

Clipește rapid
(portocaliu)

Difuzorul a finalizat conexiunea Speaker Add și așteaptă să fie asociat cu un dispozitiv
BLUETOOTH. Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul BLUETOOTH.

Clipește lent
(portocaliu)

O conexiune Speaker Add se inițiază cu LSPX-S2.

Se aprinde
(portocaliu)

Difuzorul este utilizat în modul dublu.

Difuzorul este utilizat în modul stereo (canalul stâng (L)).

Se aprinde
(roșu)

Difuzorul este utilizat în modul stereo (canalul drept (R)).

Se stinge Difuzorul nu este conectat la Wi-Fi.

Se aprinde (alb)
Difuzorul este conectat la Wi-Fi.
Funcția Spotify Connect nu este utilizată.

Se aprinde (verde) Difuzorul este conectat la Wi-Fi și se utilizează funcția Spotify Connect.

Clipește lent (alb, ) Funcția Wi-Fi este dezactivată.
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La utilizarea funcției Wireless Stereo

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Clipește lent (alb, -- -- ) Stabilirea unei conexiuni Wi-Fi.

Clipește rapid (alb) Nu s-a reușit conectarea la Wi-Fi.

Se aprinde
(portocaliu)

Difuzorul are o conexiune wireless stereo și este utilizat drept canal din stânga.

Se aprinde (roșu) Difuzorul are o conexiune wireless stereo și este utilizat drept canal din dreapta.

Clipește
(portocaliu)

Stabilirea unei conexiuni wireless stereo.

Difuzorul are o conexiune wireless stereo și este utilizat drept canal din stânga, iar semnalul
este întrerupt.

Clipește (roșu)
Difuzorul are o conexiune wireless stereo și este utilizat drept canal din dreapta, iar semnalul
este întrerupt.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Măsuri de precauţie

Siguranţa

Plăcuțele de identificare se află în exterior pe fundul unității și pe suprafața adaptorului de c.a.

Adresa MAC a rețelei Wi-Fi este amplasată în exterior pe partea din spate a acestei unități.

Înainte de utilizarea adaptorului USB de c.a., asigurați-vă că tensiunea de funcționare este identică cu cea a sursei
de alimentare cu curent.

Activarea/dezactivarea funcției wireless

Funcția wireless a acestei unități se activează când porniți unitatea prin apăsarea butonului  (pornit/așteptare).
Pentru a dezactiva funcția wireless, opriți unitatea prin apăsarea butonului  (pornit/așteptare).
Dacă utilizați funcția Network Standby (Așteptare rețea), opriți setarea Network Standby (Așteptare rețea), utilizând
„Sony | Music Center” înainte de a opri această unitate.

Despre creșterea temperaturii

Dacă unitatea este utilizată pe o perioadă prelungită de timp, temperatura unității și a adaptorului c.a. USB va crește.
Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Amplasarea

Unitatea difuzorului, amplificatorul încorporat și carcasa sunt reglate cu precizie. Nu demontați, modificați etc.

Nu introduceți obiecte străine prin deschiderea unității difuzorului.

Nu stropiți cu apă produsul. Acest produs nu este impermeabil.

Nu lăsați unitatea în locuri expuse temperaturilor ridicate, precum lumină solară directă, lângă surse de căldură sau
sub echipamente de iluminat.

Nu utilizați și nu lăsați unitatea în mașină.

Nu amplasați unitatea în poziție înclinată. În caz contrar, vibrațiile unității pot duce la răsturnarea acestuia, cauzând
defecțiuni, deteriorări sau reduceri în performanțe.

Aveți grijă când așezați unitatea pe o suprafață special tratată (ceruită, uleioasă, lucioasă etc.) deoarece pot apărea
pete sau decolorări.

În funcție de amplasare, unitatea poate cădea. Nu lăsați niciun obiect de valoare în apropierea unității.

Aveți grijă la următoarele atunci când transportați unitatea.

Nu lăsați obiecte care pot fi afectate de magnetism (carduri etc.) lângă unitate.

Nu apucați de cilindrul din sticlă organică.

Locul de achiziție Tensiunea de funcționare

Toate țările/regiunile CA 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
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Nu loviți unitatea de alte obiecte.

Dacă unitatea se murdărește, curățați carcasa cu o cârpă moale umezită cu detergent în concentrație scăzută. Nu
utilizați benzen, alcool, diluant, detergent etc., deoarece acestea vor deteriora finisajul de suprafață. Pentru informații
privind curățarea cilindrului din sticlă organică, consultați „Despre manipularea cilindrului din sticlă organică”.

Despre sticla organică

Unitatea este creată din sticlă organică.
Utilizarea neconformă a sticlei organice poate cauza spargerea acesteia, poate cauza vătămări sau, uneori, poate duce
la orbire. De asemenea, poate avea efecte adverse asupra calității sunetului, iluminării etc. Pentru a evita un incident,
asigurați-vă că respectați următoarele.

Nu prindeți sticla organică direct cu mâinile și nu o ridicați.
Dacă prindeți unitatea de sticla organică pentru a o ridica, este posibil să deteriorați unitatea sau să provocați
vătămări când unitatea cade.

Nu supuneți unitatea la impact puternic, de exemplu lăsând-o să cadă de la înălțime, lovind-o de un alt obiect sau
călcând pe ea. Dacă loviți unitatea de un obiect dur, chiar și fără forță, sticla organică se poate sparge, crăpa, ciobi
sau îndoi, cauzând defecțiuni sau performanțe reduse.

Nu zgâriați cilindrul din sticlă organică.
Crăpăturile și ciobiturile mici pot duce la spargerea sticlei organice. Dacă sticla se crapă dar nu se sparge imediat,
aceasta se poate sparge brusc, pe neașteptate. Ciobiturile mici, crăpăturile mici și cele mari pot avea un impact
negativ considerabil asupra calității sunetului, iluminării și asupra altor funcții.

Nu supuneți unitatea la schimbări extreme de temperatură.
Sticla organică nu rezistă la căldură. Nu așezați unitatea lângă sau pe obiecte fierbinți.
Schimbările extreme de temperatură pot duce la spargerea sticlei sau la îndoirea acesteia.

Dacă observați crăpături, ciobituri, spărturi sau alte anomalii în cilindrul din sticlă organică, contactați cel mai apropiat
dealer Sony.

Despre manipularea cilindrului din sticlă organică

Fără a utiliza o forță considerabilă, ștergeți praful cu o perie moale sau cu un pămătuf și utilizați cârpa de curățat
inclusă pentru a șterge sticla organică. (Nu utilizați o perie dură, un burete etc.)

Dacă sticla organică este uleioasă sau acoperită de amprente, suflați asupra ei și utilizați cârpa de curățat inclusă
pentru a o șterge.

Dacă sticla organică este foarte murdară, ștergeți-o cu laveta de curățare furnizată a fost umezită cu apă cu
detergent de vase rece sau călduță.

Nu utilizați benzen, alcool, diluant, detergent etc., deoarece acestea vor deteriora finisajul de suprafață.

Nu dezmembrați unitatea, deoarece puteți provoca reducerea performanței și deteriorarea calității sunetului.

Despre iluminarea cilindrului din sticlă organică

Nu vă uitați direct la iluminare.

Note privind adaptorul de c.a. USB

La conectarea sau deconectarea adaptorului de c.a. USB, opriți în prealabil unitatea. În caz contrar se pot produce
defecțiuni.

Utilizați numai adaptorul de c.a. USB și cablul micro-USB. Pentru a evita deteriorarea unității, nu folosiți niciun alt
adaptor de c.a.
Polaritatea mufei
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Introduceți adaptorul de c.a. USB într-o priză de c.a. din apropiere. În cazul apariției unei probleme, deconectați-l
imediat de la priza de c.a.

Nu instalați adaptorul de c.a. USB în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.

Altele

Nu folosiți și nu lăsați unitatea în medii extrem de reci sau calde (cu temperatura în afara intervalului 5 °C – 35 °C).
Dacă unitatea este utilizată sau lăsată să funcționeze dincolo de intervalul de mai sus, este posibil ca unitatea să se
oprească automat pentru a proteja circuitele interne.

La temperaturi mari, încărcarea se poate opri sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.

Se recomandă să încărcați bateria când vedeți că indicatorul de încărcare se aprinde intermitent. Prin încărcarea
bateriei după ce indicatorul se aprinde intermitent, puteți folosi mai mult timp bateria.

Chiar și dacă nu intenționați să utilizați unitatea mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6
luni pentru a-i menține performanțele.

Dacă durata de utilizare a unității se reduce la aproape jumătate din durata normală, luați în calcul durata de viață a
bateriei reîncărcabile.

Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la această unitate și care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm
să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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LSPX-S2

Note privind încărcarea

Durata de viață a bateriei litiu-ion reîncărcabile încorporate

Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria reîncărcabilă încorporată la capacitate
maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.

Dacă difuzorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate poate
dura mai mult.

Bateria reîncărcabilă încorporată are o anumită durată de viață. Odată cu trecerea timpului și odată cu creșterea
numărului de utilizări ale bateriei reîncărcabile încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade lent.
Dacă timpul în care bateria reîncărcabilă încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, deși ea a fost
încărcată complet, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Durata de viață a bateriei reîncărcabile încorporate diferă în funcție de utilizare, mediu și metoda de stocare.

Atenție

Când difuzorul detectează o problemă din următoarele cauze în timpul încărcării bateriei reîncărcabile încorporate,
încărcarea se va opri chiar și când încărcarea nu este finalizată.

Temperatura ambiantă depășește intervalul 5 °C – 35 °C.

Există o problemă la bateria reîncărcabilă încorporată.

Când încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate continuă mult timp.

Notă
Durata de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare ale bateriei reîncărcabile încorporate.

Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C.

Difuzorul se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, umezeală, nisip, praf sau șocuri mecanice. De
asemenea, nu lăsați niciodată difuzorul într-un vehicul parcat la soare.

Difuzorul se poate încărca, chiar și atunci când alimentarea este pornită, în cazul în care adaptorul c.a. USB furnizat este
conectat la o priză c.a.
În acest caz, încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate poate dura mai mult, în funcție de condițiile de utilizare. Prin urmare,
se recomandă să opriți difuzorul în timpul încărcării.

Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și
încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul micro-USB de la difuzor și conectați-l din
nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Difuzor din sticlă
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Actualizarea software-ului preinstalat

Când o nouă versiune a software-ului este lansată, puteți actualiza software-ul pre-instalat al difuzorului prin următoarele
metode.
Prin actualizarea software-ului, se vor adăuga noi caracteristici, permițându-vă să vă bucurați de mai mult confort și
stabilitate în utilizare.
Anulați grupul funcției Wireless Stereo etc. înainte de actualizare.

Pregătirea de actualizare
Actualizările de software devin posibile când difuzorul este în următoarele stări.

Difuzorul este conectat la o priză c.a. prin intermediul adaptorului c.a. USB furnizat.
(Actualizările de software nu pot fi realizate atunci când se utilizează bateria reîncărcabilă încorporată.)

Difuzorul este conectat la internet prin Wi-Fi.

Metoda de actualizare 1: Actualizarea în mod automat, prin intermediul internetului
Dacă difuzorul este conectat la internet, el poate detecta o actualizare de software și se poate actualiza automat
atunci când nu utilizați difuzorul. Această caracteristică necesită efectuarea setărilor difuzoarelor.

Metoda de actualizare 2: Actualizarea în mod manual, prin intermediul internetului
Dacă difuzorul este conectat la internet, acesta poate detecta o actualizare de software. Indicatorul 
(pornire/așteptare) se aprinde intermitent în portocaliu de 2 ori, imediat după ce difuzorul este pornit, pentru a vă
informa. Aceasta este setarea implicită.

Sugestie
Când actualizarea este finalizată, difuzorul comută automat pe modul BLUETOOTH/aşteptare reţea.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Difuzor din sticlă
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Metoda de actualizare 1: Actualizarea în mod automat, prin intermediul internetului

Difuzorul are o funcție care îl actualizează automat la ultima sa versiune de software dacă utilizați difuzorul în timp ce
acesta este conectat la internet prin Wi-Fi.
Caracteristica este dezactivată în mod implicit.

Pregătirea de actualizare
Actualizările de software devin posibile când difuzorul este în următoarele stări.

Difuzorul este conectat la o priză c.a. prin intermediul adaptorului c.a. USB furnizat.
(Actualizările de software nu pot fi realizate atunci când se utilizează bateria reîncărcabilă încorporată.)

Difuzorul este conectat la internet prin Wi-Fi.

 

Actualizarea automată a software-ului
Lansați Sony | Music Center pe smartphone-ul dvs. sau un dispozitiv similar și definiți setările din [System] în meniul
[Settings].
Caracteristica de actualizare automată a software-ului ([Auto Update]) pentru difuzor este activată. Dacă [Auto
Update] este dezactivată, schimbați setarea pentru a o activa.

Actualizarea se efectuează atunci când nu utilizați difuzorul*, de exemplu în timpul nopții sau când difuzorul este în
modul BLUETOOTH/aşteptare reţea. Indicatorul  (pornire/așteptare) clipește lent în portocaliu cât timp difuzorul
se actualizează.

 

Dezactivarea actualizării automate a software-ului
Lansați Sony | Music Center pe smartphone-ul dvs. sau un dispozitiv similar și dezactivați [Auto Update] din meniul
[Settings].

Cu toate acestea, software-ul poate continua să fie actualizat automat pentru modificări esențiale, chiar dacă
dezactivați această funcție.

Dacă indicatoarele se aprind/clipesc, conform explicațiilor de mai jos:

Indicatorul de rețea se aprinde în alb timp de 1 secundă

Indicatorul BLUETOOTH se aprinde în alb timp de 1 secundă

Indicatorul  (pornire/așteptare) clipește rapid în portocaliu

Actualizarea software-ului a eșuat.
Opriți difuzorul, apoi reporniți-l. Actualizarea se va relua. Dacă situația nu se îmbunătățește, chiar și după ce difuzorul a
fost oprit și pornit, consultați cea mai apropiată reprezentanță Sony.

Sugestie
Nu opriți difuzorul în timp ce acesta se actualizează.

Puteți defini setările de fus orar din Sony | Music Center.*
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Când difuzorul este conectat la o rețea prin Wi-Fi, dacă difuzorul detectează o actualizare de software, indicatorul 
(pornire/așteptare) clipește în portocaliu de 2 ori imediat după ce difuzorul este activat.

Indiferent dacă setările pentru [Auto Update] sunt activate sau nu, dacă difuzorul detectează o actualizare de software, indicatorul
(pornire/așteptare) clipește în portocaliu de 2 ori imediat ce difuzorul este activat.

Notă
Actualizarea durează aproximativ 3 până la 10 minute. Este posibil să dureze mai mult, în funcție de mediul de rețea.

Nu utilizați difuzorul în timpul unei actualizări. În timpul actualizării, mențineți difuzorul conectat la o rețea și conectat la o priză
c.a., prin intermediul adaptorului c.a. USB. Actualizarea nu poate fi realizată când difuzorul este alimentat numai prin bateria
reîncărcabilă încorporată.

Nu trebuie să întrerupeți actualizarea.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Metoda de actualizare 2: Actualizarea în mod manual, prin intermediul internetului

Dacă difuzorul detectează că o actualizare de software cât difuzorul este utilizat prin rețeaua Wi-Fi, indicatorul 
(pornire/așteptare) clipește în portocaliu de 2 ori imediat după ce difuzorul este activat.
În acest caz, urmați pașii de mai jos pentru a actualiza software-ul la cea mai recentă versiune.
Când începe actualizarea, muzica redată se va opri. De asemenea, orice conexiune prin BLUETOOTH este întreruptă.

Pregătirea de actualizare
Actualizările de software devin posibile când difuzorul este în următoarele stări.

Difuzorul este conectat la o priză c.a. prin intermediul adaptorului c.a. USB furnizat.
(Actualizările de software nu pot fi realizate atunci când se utilizează bateria reîncărcabilă încorporată.)

Difuzorul este conectat la internet prin Wi-Fi.

Dacă indicatoarele se aprind/clipesc, conform explicațiilor de mai jos:
Indicatorul de rețea se aprinde în alb timp de 1 secundă

Indicatorul BLUETOOTH se aprinde în alb timp de 1 secundă

Indicatorul  (pornire/așteptare) clipește rapid în portocaliu

Actualizarea software-ului a eșuat.
Opriți difuzorul, apoi reporniți-l. Actualizarea se va relua. Dacă situația nu se îmbunătățește după ce difuzorul a fost oprit
și pornit, consultați cea mai apropiată reprezentanță Sony.

Notă
Actualizarea durează aproximativ 3 până la 10 minute. Este posibil să dureze mai mult, în funcție de mediul de rețea.

În timpul actualizării, mențineți difuzorul conectat la o rețea și conectat la o priză c.a., prin intermediul adaptorului c.a. USB.
Actualizarea nu poate fi realizată când difuzorul este alimentat numai prin bateria reîncărcabilă încorporată.
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Utilizați Sony | Music Center pentru a actualiza difuzorul.

Acționați difuzorul, urmați instrucțiunile de pe ecran din Sony | Music Center.
În timpul actualizării, difuzorul nu poate fi utilizat.
Când actualizarea este finalizată, difuzorul comută automat pe modul BLUETOOTH/aşteptare reţea.
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Detectarea celui mai recent software în timpul conectării la o rețea

Difuzorul are o funcție care actualizează automat software-ul la ultima sa versiune dacă utilizați difuzorul în timp ce
acesta este conectat la Wi-Fi.
Dacă difuzorul detectează că o actualizare de software a fost publicată, indicatorul  (pornire/așteptare) clipește în
portocaliu de 2 ori imediat după ce difuzorul este activat.
Cu toate acestea, ora la care fiecare difuzor detectează automat actualizarea diferă, pentru a evita orice defecțiuni
datorate accesării serverului de rețea simultan de mai mulți clienți. Această secțiune explică modul de verificare manuală
a programelor software lansate recent.

Pregătirea de detectare
În următoarele condiții, difuzorul poate detecta cele mai recente actualizări de software.

Difuzorul este conectat la o priză c.a. prin intermediul adaptorului c.a. USB furnizat.
(Actualizările de software nu pot fi realizate atunci când se utilizează bateria reîncărcabilă încorporată.)

Difuzorul este conectat la o rețea.
Verificați dacă indicatorul de rețea este aprins în alb.

Când utilizați funcția Wireless Stereo, anulați grupul.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Utilizați Sony | Music Center pentru a verifica existența unei actualizări de software a difuzorului.

Acționați difuzorul, urmați instrucțiunile de pe ecran din Sony | Music Center.
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Mărci comerciale

Android, Google Play și alte mărci și logo-uri asociate sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Sigla Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access® și Wi-Fi Alliance® sunt mărci comerciale înregistrate ale
Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ și Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.

Marca grafică Bluetooth® şi siglele sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice
utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se desfăşoară sub licenţă.

N-Mark este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

LDAC™ și sigla LDAC sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.

WALKMAN și logo-ul WALKMAN sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.

Apple, sigla Apple, iPhone, şi iPod sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la
produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de
performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia
la standardele de securitate și de reglementare.
Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu un produs Apple poate afecta performanța conexiunii wireless.

Spotify și siglele Spotify sunt mărci comerciale ale Spotify Group.
Spotify Software este supus licențelor terțe care se regăsesc aici:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Tehnologia de codificare audio și brevetele MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite și/sau alte țări.

Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt proprietatea deţinătorilor lor. Mărcile ™ și ® sunt omise în documente.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Site-uri de asistență clienți

Puteți accesa următoarele site-uri de asistență clienți pentru a obține informații de asistență privind sistemul dvs.

Pentru clienții din Europa:
https://www.sony.eu/support

Pentru clienții din alte țări/regiuni:
https://www.sony-asia.com/support

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Dacă difuzorul nu funcționează conform așteptărilor, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

Identificați simptomele acestei probleme în acest Ghid de asistenţă și încercați măsurile de remediere indicate.

Încărcați difuzorul.
Este posibil să puteți remedia anumite probleme prin încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate.

Resetați difuzorul.
Spre deosebire de procedura de inițializare a difuzorului, informațiile de asociere nu sunt șterse.
Funcția Speaker Add este anulată. Este posibil ca volumul, funcțiile și alte setări de sunet să se schimbe la rândul
lor.

Inițializați difuzorul.

Căutați informații cu privire la problemă pe site-ul de asistență pentru clienți.

Dacă operațiile de mai sus nu dau rezultate, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat
Încărcarea difuzorului
Modul de utilizare a butonului RESET
Inițializarea difuzorului

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Nu se poate porni difuzorul sau încărca bateria reîncărcabilă încorporată

Asigurați-vă că bateria reîncărcabilă încorporată este încărcată.

Asigurați-vă că adaptorul c.a. USB și cablul micro-USB sunt conectate ferm.

Asigurați-vă că adaptorul c.a. USB și cablul micro-USB sunt conectate ferm la difuzor și la priza c.a.

Dacă difuzorul nu pornește sau dacă difuzorul nu a fost folosit pentru o lungă perioadă de timp, mai întâi încărcați
bateria reîncărcabilă încorporată timp de cel puțin 1 oră și apoi porniți difuzorul.

Când încărcați bateria reîncărcabilă încorporată, folosiți adaptorul c.a USB și cablul micro-USB furnizat. Dacă utilizați
alte accesorii decât adaptorul c.a. USB sau cablul micro-USB furnizat, este posibil să nu puteți realiza încărcarea sau
să provocați defecțiuni.

În funcție de specificațiile sistemului de operare Windows, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să nu se
poată încărca, deși difuzorul este conectat la portul USB al unui computer pe care s-a instalat Windows 8/8.1 sau
Windows 10.

Subiect asociat
Încărcarea difuzorului
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Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Difuzorul se oprește automat, iar indicatorul (pornire/așteptare) clipește în roșu
(modul de protecție)

Dacă indicatorul (pornire/așteptare) al difuzorului clipește în roșu, difuzorul este în modul de protecție. Așteptați
câtva timp, apoi apăsați butonul (pornire/așteptare) din nou pentru a activa alimentarea electrică.
Dacă situația nu se îmbunătățește, chiar și după ce difuzorul a fost oprit și pornit, consultați cea mai apropiată
reprezentanță Sony.

Subiect asociat
Inițializarea difuzorului
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Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Nu se pot utiliza butoanele difuzorului

Resetarea difuzorului poate rezolva unele probleme.
Folosiți un obiect ascuțit, precum un ac, pentru a apăsa butonul RESET din partea de jos a difuzorului.
Pentru detalii, consultați „Modul de utilizare a butonului RESET ”.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Indicatorul (pornire/așteptare) clipește în roșu

Nivelul de încărcare din bateria reîncărcabilă încorporată este scăzut. Utilizați cablul micro-USB și adaptorul c.a.
USB furnizat pentru a conecta difuzorul la o priză c.a. și apoi așteptați cel puțin 1 oră ca difuzorul să se încarce.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

BLUETOOTH este conectat, dar nu se aude niciun sunet

Asigurați-vă că difuzorul este pornit. Când difuzorul este pornit, indicatorul  (pornire/așteptare) este aprins în alb.

Asigurați-vă că difuzorul are o conexiune prin BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH.

Asociați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH din nou.

Este posibil ca volumul difuzorului sau dispozitivului BLUETOOTH să fie scăzut. Ajustați volumul la un nivel moderat.

Dacă este conectat un cablu la mufa AUDIO IN a difuzorului sau la dispozitivul BLUETOOTH, deconectați-l.

Subiect asociat
Despre indicatoare

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Paraziți, zgomot sau întreruperi ale sunetului

Asigurați-vă că volumul dispozitivului conectat nu este prea puternic.

Dacă dispozitivul conectat are o funcție de egalizator, dezactivați-o.

Țineți difuzorul departe de cuptoare cu microunde.

Încercați să setați difuzorul în altă parte, prin schimbarea distanței dintre difuzor și mediul interior al rețelei Wi-Fi etc.

Apropiați mai mult difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH. Îndepărtați toate obstacolele dintre difuzor și dispozitivul
BLUETOOTH.

Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor prin conexiunea BLUETOOTH,
deoarece pot apărea paraziți în timpul emisiei. Aceste dispozitive nu pot fi utilizate cu difuzorul printr-o conexiune
BLUETOOTH.

Așezați difuzorul mai departe de televizoare, aparate de radio sau tunere etc. Dacă utilizați difuzorul în apropierea
acestor dispozitive, zgomotul poate întrerupe sunetele provenind de la televizoare, aparate de radio sau dispozitive
similare.

Acest lucru poate fi cauzat de interferențele de semnal. Încercați să mutați difuzorul într-un alt loc. Dacă zgomotul
dispare în funcție de locație, difuzorul a funcționat corespunzător.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH

Aduceți difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH la distanță de maximum 1 m unul față de celălalt.

Țineți difuzorul departe de cuptoare cu microunde.

Încercați să setați difuzorul în altă parte, prin schimbarea distanței dintre difuzor și mediul interior al rețelei Wi-Fi etc.

Acest lucru poate fi cauzat de interferențele de semnal. Încercați să mutați difuzorul într-un alt loc.

În cazul în care indicatorul BLUETOOTH clipește lent, difuzorul nu este în modul de asociere. Apăsați butonul
BLUETOOTH/ PAIRING timp de aproximativ 2 secunde. Difuzorul va emite un sunet* pentru a indica intrarea în
modul de asociere, iar indicatorul BLUETOOTH va clipi rapid.

Încărcați bateria reîncărcabilă încorporată a difuzorului suficient sau conectați difuzorul la o priză c.a.

Când utilizați funcția Speaker Add, realizați asocierea cu difuzorul care a fost setat ca unitate principală. Difuzorul
care a fost setat ca unitate-satelit nu se poate asocia cu un dispozitiv.

Subiect asociat
Încărcarea difuzorului
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Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)*
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Nu se poate conecta difuzorul la un dispozitiv BLUETOOTH cu One-touch (NFC)

Mențineți dispozitivul compatibil NFC aproape de partea cu simbolul N a difuzorului până ce dispozitivul
reacționează. Când reacționează, dispozitivul compatibil NFC vibrează, iar indicatorul BLUETOOTH al difuzorului
începe să clipească rapid în alb (în funcție de dispozitivul compatibil NFC, este posibil să nu vibreze). Dacă nu
reușesc să se conecteze, deplasați dispozitivul lent în jurul zonei.

Verificați dacă funcția NFC a dispozitivului este setată pe activat.

Deblocați ecranul smartphone-ului dvs.

Dacă dispozitivul are o husă, scoateți-o.

Sensibilitatea recepției NFC variază de la un dispozitiv la altul. Dacă difuzorul și dispozitivul nu reușesc în mod
repetat să se conecteze prin One-touch, conectați dispozitivul la difuzor folosind operațiile de pe ecran.

Verificați dacă dispozitivul dvs. este compatibil cu NFC.

Când utilizați funcția Speaker Add, realizați asocierea cu difuzorul care a fost setat ca unitate principală. Difuzorul
care a fost setat ca unitate-satelit nu se poate asocia cu un dispozitiv.

Utilizați un smartphone cu Android pentru asocierea cu un dispozitiv cu BLUETOOTH.

Subiect asociat

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Conectarea la dispozitive compatibile NFC prin One-touch (NFC)
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Conectare la Wi-Fi nereușită

Asigurați-vă că routerul Wi-Fi (punctul de acces) este pornit.

Dacă sunteți conectați la rețeaua Wi-Fi, așezați difuzorul lângă routerul Wi-Fi (punctul de acces), apoi refaceți
setările.

Dacă utilizați Sony | Music Center pe un smartphone sau un dispozitiv similar și doriți să definiți setările Wi-Fi ale
difuzorului, conectați-vă în prealabil smartphone-ul sau un dispozitiv similar la rețeaua Wi-Fi pe care o veți utiliza.

Confirmați că setările pentru routerul Wi-Fi (punctul de acces) sunt corecte. Dacă modul invizibil SSID pentru routerul
Wi-Fi este pornit, opriți-l. Pentru detalii cu privire la setările routerului Wi-Fi, consultați manualul de utilizare al
routerului Wi-Fi.

Apropiați difuzorul de routerul Wi-Fi. Dispozitivele cu frecvențe în banda de 2,4 GHz, precum cuptoarele cu
microunde, dispozitivele cu BLUETOOTH și dispozitivele digitale fără fir sunt cele care v-ar putea împiedica să vă
conectați la Wi-Fi. Îndepărtați difuzorul de astfel de dispozitive sau opriți-le.

Difuzorul nu acceptă IEEE 802.11ac. Conectați-l fie prin gama de frecvențe de 2,4 GHz (11b, 11g sau 11n) sau gama
de frecvențe de 5 GHz (11a sau 11n).

Dacă există mai multe rețele domestice, verificați dacă difuzorul și computerul sau smartphone-ul sunt conectate prin
rețele separate.

Dacă nu le puteți conecta, deși ați realizat corect setările, încercați următoarea soluție.

Opriți punctul de acces (routerul Wi-Fi), așteptați puțin, apoi reporniți-l.

Opriți difuzorul, așteptați puțin, apoi reporniți-l.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Nu se poate conecta la Wi-Fi (chiar dacă este selectat SSID-ul corect)

Dacă difuzorul nu poate fi conectat, chiar și când este selectat SSID-ul corect pentru routerul LAN wireless, asigurați-
vă că este utilizată parola (cheia de criptare) corectă.

Deoarece majusculele contează la introducerea parolelor (cheilor de criptare), aveți grijă să verificați dacă literele
sunt majuscule sau minuscule la introducerea informațiilor. De asemenea, nu puteți defini setările corect dacă utilizați
caractere pe doi byți, așa că trebuie întotdeauna să introduceți informații folosind caractere pe un singur byt.

Exemplu de caractere care sunt ușor confundate:
„I (I mare)” și „l (L mic)”
„0 (cifra zero)” și „O (O mare)”
„d (D mic)” și „b (B mic)”
„9 (cifra nouă)” și „q (Q mic)”
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Nu se poate realiza conexiunea la o rețea cu butonul WPS

Când utilizați funcția Wireless Stereo, anulați grupul.

Mai întâi, conectați un computer la difuzor și folosiți computerul pentru a căuta routerul Wi-Fi (scanarea punctelor de
acces) și apoi realizați setările pentru rețea.

Actualizați firmware-ul pentru routerul Wi-Fi (punctul de acces) la cea mai recentă versiune a acestuia.

Țineți apăsat butonul TIMER/  WPS timp de aproximativ 2 secunde și confirmați că difuzorul emite un sunet*.
* Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)

Consultați instrucțiunile de utilizare ale routerului Wi-Fi pentru a vedea dacă modul de a acționa butonul Wi-Fi
Protected Setup (WPS) pentru routerul dvs. Wi-Fi este diferit.

În funcție de routerul Wi-Fi, este posibil să trebuiască să apăsați și să mențineți apăsat butonul său Wi-Fi Protected
Setup (WPS) timp de câteva secunde pentru a-l configura. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale
routerului dvs. Wi-Fi.

Adăugați routerul Wi-Fi mai aproape de difuzor.

Dacă routerul dvs. wireless dispune de buton Wi-Fi Protected Setup (WPS), vă puteți conecta la rețeaua Wi-Fi prin
această metodă. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc routerul dvs. wireless.

Dacă nu le puteți conecta, deși ați realizat corect setările, încercați următoarea soluție.

Opriți punctul de acces (routerul Wi-Fi), așteptați puțin, apoi reporniți-l.

Opriți difuzorul, așteptați puțin, apoi reporniți-l.
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Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Difuzorul nu apare în ecranul de selectare a dispozitivului din Sony | Music Center

Verificați conexiunea Wi-Fi.

Activați setările Wi-Fi de pe smartphone sau pe un dispozitiv similar.

Dacă utilizați funcția Separator de confidențialitate sau funcția Separare rețea a routerului Wi-Fi, este posibil ca
difuzorul să nu poată accesa routerul Wi-Fi. Dezactivați aceste funcții. Pentru modul de confirmare și de realizare a
setărilor, consultați manualul de utilizare al routerului Wi-Fi.

Asigurați-vă că difuzorul și smartphone-ul sau alte dispozitive similare pe care este instalat Sony | Music Center este
conectat la același SSID ca routerul Wi-Fi.

Un exemplu de conexiune corectă
(Difuzorul ( ) și smartphone-ul ( ) sunt conectate la același SSID ( ) pe routerul dvs. Wi-Fi, fiind prin urmare
conectate la aceeași rețea.)
Când sunt în această stare, puteți acționa difuzorul prin Sony | Music Center de pe un smartphone sau un dispozitiv
similar.

Un exemplu de conexiune incorectă
(Difuzorul ( ) și smartphone-ul ( ) sunt conectate la SSID-uri separate pe routerul dvs. Wi-Fi (router mobil etc. 

), fiind prin urmare conectate la aceeași rețea.)
În această stare, nu puteți acționa difuzorul prin Sony | Music Center de pe un smartphone sau un dispozitiv similar.
Dacă difuzorul și smartphone-ul sau un dispozitiv similar sunt conectate prin tehnologia BLUETOOTH fără fir, puteți
utiliza Sony | Music Center pentru a verifica SSID la care este conectat difuzorul.
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: Internet
: Modem
: Router Wi-Fi
: Difuzor
: Smartphone etc.

Dacă doriți să acționați difuzorul de pe smartphone în timp ce vă aflați în altă cameră, dar aveți dificultăți în a vă
conecta smartphone-ul direct la același router Wi-Fi ca difuzorul, configurați conectivitatea distribuită prin utilizarea
unui hub de rețea sau a unui punct de acces Wi-Fi setat pe modul infrastructură.
Dacă locuiți într-un complex de locuințe (cum ar fi un apartament sau condominiu), este posibil să se utilizeze routere
Wi-Fi, care au deja linii distribuite la fiecare cameră din complexul de locuințe, în funcție de cazul dvs specific.
Discutați cu administratorul de rețea cu privire la modul în care rețeaua este configurată în cazul dvs. specific.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Conexiune nereușită la un serviciu de distribuție muzicală online

Asigurați-vă că routerul Wi-Fi (punctul de acces) este pornit.

Dacă sunteți conectați la rețeaua Wi-Fi, așezați difuzorul lângă routerul Wi-Fi (punctul de acces), apoi refaceți
setările.

În cazul în care contractul cu furnizorul dvs. de internet vă limitează la conectarea a doar 1 dispozitiv la un moment
dat la internet, difuzorul nu va putea să se conecteze la internet în cazul în care un alt dispozitiv este deja conectat.
Contactați operatorul de telecomunicații sau furnizorul dvs. de internet.

Dacă v-ați închis smartphone-ul sau un dispozitiv similar, ați așteptat puțin și apoi l-ați repornit, activați din nou
aplicația Sony | Music Center.

Asigurați-vă că o aplicație muzicală compatibilă este instalată pe smartphone-ul dvs. sau un dispozitiv similar.

Trebuie să utilizați cea mai recentă versiune a aplicației muzicale compatibile.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Muzica este întreruptă

Serverul compatibil DLNA este suprasolicitat. Ieșiți din toate aplicațiile care rulează la momentul respectiv.

Există o problemă la semnalul Wi-Fi. Dacă utilizați un cuptor cu microunde, sau un dispozitiv similar, întrerupeți
utilizarea.

Comunicarea prin Wi-Fi poate fi afectată dacă se selectează WEP sau WPA/WPA2-PSK (TKIP) ca format de
securitate la anumite routere Wi-Fi/puncte de acces compatibile IEEE 802.11n. În acest caz, schimbați formatul pe
WPA/WPA2-PSK (AES).
Formatul de criptare (de securitate) poate varia, în funcție de tipul de dispozitiv. Consultați instrucțiunile de utilizare
pentru routerul dvs. Wi-Fi (punct de acces).
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Difuzorul nu apare pe ecranul de selectare a dispozitivului din aplicația de redare
muzicală a computerului

Numeroase programe software de PC nu pot selecta difuzorul ca destinație pentru ieșirea audio.
Utilizați software, precum Windows Media Player, care poate selecta destinația de ieșire.

Verificați conexiunea Wi-Fi.
Verificați dacă difuzorul este conectat la un router Wi-Fi cu același SSID precum computerul.

Dacă difuzorul nu este pornit, porniți-l.

Aplicația de redare muzicală poate să nu funcționeze corect pe PC-urile care utilizează un firewall sau un software
firewall disponibil în comerț.
Dacă utilizați un software firewall, dezactivați-l. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale software-ului
firewall.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Nu se poate găsi controlerul (dispozitivul de operare) / controlerul nu poate accesa
difuzorul

Asigurați-vă că routerul Wi-Fi (punctul de acces) este pornit.

Dacă sunteți conectați la rețeaua Wi-Fi, așezați difuzorul lângă routerul Wi-Fi (punctul de acces), apoi refaceți
setările.

Verificați dacă controlerul și difuzorul sunt ambele conectate la un router Wi-Fi cu același SSID.

În cazul în care controlul multicast al routerului Wi-Fi sau punctului de acces este implicat într-o operație, opriți
operația. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale routerului Wi-Fi pe care îl utilizați.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Redarea muzicii începe automat (în rețeaua de acasă)

Este posibil să puteți utiliza Sony | Music Center pentru a controla difuzorul de pe alt dispozitiv din rețeaua dvs. de
acasă. Dezactivați funcția BLUETOOTH/aşteptare reţea în așa fel încât difuzorul să nu poată fi controlat.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Nu s-a reușit conectarea unui difuzor sau dispozitiv cu BLUETOOTH prin funcția
Speaker Add

După ce ați conectat cele 2 difuzoare, asociați-vă dispozitivul cu BLUETOOTH cu difuzorul care a fost setat ca
unitate principală.

4-748-326-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Sunetul este întrerupt când se folosește funcția Speaker Add la redare

Acest lucru poate fi cauzat de interferențele de semnal. Încercați să mutați difuzorul într-un alt loc. Dacă zgomotul
dispare în funcție de locație, difuzorul a funcționat corespunzător.
Dacă utilizați Sony | Music Center pentru a seta codecul BLUETOOTH pe SBC, este posibil ca problema să se
rezolve.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Modul de utilizare a butonului RESET

Când difuzorul nu funcționează corespunzător, prin resetare s-ar putea rezolva anumite probleme.

Pornirea difuzorului după o resetare
Fie apăsați și țineți apăsat pe butonul  (pornire/așteptare) timp de mai mult de 3 secunde, fie utilizați cablul micro-
USB furnizat și adaptorul c.a. USB pentru a cupla difuzorul la o priză c.a. Difuzorul pornește automat după ce a fost
conectat la o priză c.a. timp de aproximativ 3 secunde. Mai întâi, indicatorul  (pornire/așteptare) clipește lent în alb
timp de aproximativ 15 până la 30 de secunde, apoi rămâne aprins.

Notă
Informațiile de asociere nu sunt șterse, nici după ce resetați difuzorul.

Este posibil ca volumul, funcțiile și alte setări de sunet să se schimbe.
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Folosiți un obiect ascuțit, precum un ac, pentru a apăsa butonul RESET.

Difuzorul se resetează și se oprește.
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Difuzor din sticlă
LSPX-S2

Inițializarea difuzorului

Când difuzorul nu funcționează corespunzător, prin inițializare s-ar putea rezolva anumite probleme. Difuzorul va reveni
la setările implicite din fabrică.
Dacă ați urmat toți pașii relevanți din „Ce pot face pentru a remedia o problemă?” și difuzorul continuă să nu funcționeze
normal sau dacă nu s-a reușit configurarea, inițializați difuzorul și readuceți-l la valorile implicite.

Notă
După inițializarea este finalizată, volumul, funcțiile și alte setări de sunet revin la valorile implicite.
În plus, deoarece toate informațiile de asociere prin BLUETOOTH și setările de rețea sunt șterse, toate setările trebuie să fie
realizate din nou.
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Țineți apăsat simultan pe butonul  (volum) și butonul  (pornire/așteptare) timp de cel puțin 4 secunde.

Dacă operația a fost reușită, indicatorul  (pornire/așteptare) clipește în alb și inițializarea începe. Inițializarea
necesită câteva zeci de secunde.
Apoi, indicatorul  (pornire/așteptare) se aprinde în alb și inițializarea este finalizată.
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