
Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Následující text vysvětluje způsob použití zařízení Skleněný reproduktor. Vyberte téma z navigačního podokna.
Vzhled a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme

Součásti a řídicí prvky
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Připojení BLUETOOTH
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Připojení k počítači přes spojení BLUETOOTH (Windows)
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Součásti a řídicí prvky

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

Ovládací část na spodní straně

Tlačítko a indikátor  (napájení)1.

Tlačítko  (volat)2.

Snímač dotyku3.

Dioda LED osvětlení4.

Výškový reproduktor z organického skla5.

Tlačítka -/+ (hlasitost)6.

Konektor DC IN 5V (USB Type-C®) a indikátor nabíjení
Vestavěnou baterii reproduktoru lze nabíjet při zapojení do el. zásuvky pomocí dodaného kabelu USB Type-C a
napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný).

7.

Mikrofon8.
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Pro zrakově postižené zákazníky:
Tlačítko napájení, tlačítko volat a tlačítka ovládání hlasitosti se nacházejí v části pokryté textilií na spodní straně
reproduktoru.
Dvě tlačítka vpravo od konektoru USB na ploše pokryté textilií jsou tlačítka ovládání hlasitosti.
Tlačítka vlevo od konektoru USB na ploše pokryté textilií jsou tlačítko napájení a tlačítko volat. Tlačítko zcela vlevo je
tlačítko napájení. Každé tlačítko má na pozadí vyznačenou a vyvýšenou vlastní ikonu, která usnadňuje identifikaci
tlačítka dotykem.
Drážka nad konektorem USB je snímač dotyku.
Jas diody LED osvětlení lze nastavit přejetím prstu po snímači dotyku doprava či doleva.
Když je reproduktor držen konektorem USB směrem nahoru, je levé tlačítko na spodní straně tlačítko časovače a pravé
tlačítko je tlačítko BLUETOOTH/tlačítko Stereofonní pár. Obě tlačítka vystupují z povrchu, aby je bylo možné najít
dotykem.

Příbuzné téma
O indikátorech

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Tlačítko s indikátorem (BLUETOOTH)/tlačítko s indikátorem ST PAIR (Stereofonní pár)1.

Tlačítko  (časovač)2.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Nabíjení reproduktoru

Reproduktor lze napájet buď z el. zásuvky pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný), anebo z vestavěné
lithium-iontové dobíjecí baterie.
Při prvním použití reproduktoru zajistěte, abyste před jeho zapnutím nabíjeli vestavěnou baterii déle než 1 hodinu.
S předem nabitou vestavěnou baterií lze reproduktor používat jen s bateriovým napájením.

Kontrola dokončení nabíjení
Zapojíte-li reproduktor s plně nabitou vestavěnou baterií do el. zásuvky pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně
dostupný), rozsvítí se indikátor nabíjení oranžově a pak přibl. po 1 minutě zhasne.

Při použití smartphonu Android s nainstalovaným systémem 8.1 a novějším
Když je reproduktor připojen ke smartphonu Android přes profil HFP (Hands-free Profile) spojení BLUETOOTH,
klepněte na položky [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] na smartphonu. Zbývající kapacita baterie

Nabijte reproduktor jeho zapojením do el. zásuvky.

Zapojte jeden konec kabelu USB Type-C® do konektoru DC IN 5V na reproduktoru a druhý konec do napájecího
adaptéru USB (komerčně dostupný), a pak zapojte napájecí adaptér USB do el. zásuvky.
Reproduktor podporuje napájecí adaptéry USB které jsou schopné dodávat výstupní proud 1,5 A. Pro nabíjení
baterie není zaručeno použití jakýchkoli jiných zařízení.

Během nabíjení se indikátor nabíjení rozsvítí oranžově.
Odhadovaná doba nabíjení se liší v závislosti na výstupním výkonu připojeného napájecího adaptéru USB
(komerčně dostupný). Kromě toho to může v závislosti na typu a specifikaci napájecího adaptéru USB a kabelu
USB trvat déle, než je doba nabíjení uvedená níže. Doba nabíjení se může lišit od doby uvedené níže v závislosti
na okolní teplotě nebo také na použití reproduktoru.
Následující doba je uvedena jako reference.

Při připojení komerčně dostupného napájecího adaptéru USB, který je schopen dodávat výstupní proud 1,5 A,
bude nabíjení dokončeno přibl. za 5 hodin* a indikátor nabíjení zhasne.

Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB ověřte, že je schopen dodávat výstupní proud 1,5 A
nebo vyšší. Napájecí adaptér USB s výstupním proudem 500 mA až nižším než 1,5 A lze použít také, ale může
velmi dlouho trvat, než se nabíjení dokončí.

1

Doba potřebná k nabití zcela vybité vestavěné baterie, když se reproduktor vypne.*
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reproduktoru se zobrazí u názvu připojeného zařízení BLUETOOTH. Podrobné informace viz návod k použití dodaný
se smartphonem Android.
Zbývající kapacita baterie zobrazená na smartphonu se může lišit od skutečné zbývající kapacity baterie
reproduktoru. Považujte tento údaj za referenci.

Při použití zařízení iPhone/iPod touch s nainstalovaným systémem iOS 10.0 a novějším
Když je reproduktor připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes profil HFP (Hands-free Profile) spojení BLUETOOTH,
zobrazí se zbývající kapacita baterie reproduktoru na obrazovce s widgety zařízení iPhone/iPod touch. Podrobné
informace viz návod k použití dodaný se zařízením iPhone/iPod touch.
Zbývající kapacita baterie zobrazená na zařízení iPhone/iPod touch se může lišit od skutečné zbývající kapacity
baterie reproduktoru. Považujte tento údaj za referenci.

Výdrž vestavěné baterie (pomocí spojení BLUETOOTH)
Přibl. 8 hodin

Úroveň hlasitosti: 41

Zvuk: Zdůraznění basů* vyp.

Osvětlení: režim Světlo (úroveň položky Jas: 16 (výchozí))

Přibl. 4 hodiny

Úroveň hlasitosti: 50 (maximum)

Zvuk: Zdůraznění basů* zap.

Osvětlení: režim Světlo (úroveň položky Jas: 32 (maximum))

Doba použití vestavěné baterie se měří pomocí námi určeného hudebního zdroje.
Skutečná doba přehrávání se může od uvedené doby lišit v závislosti na nastavení hlasitosti, typu přehrávaných
skladeb, okolní teplotě a podmínkách používání.

Když vestavěné baterii dochází kapacita
Když začne indikátor nabíjení pomalu blikat, dochází vestavěné baterii kapacita a musí se nabít.
Pokud po zapnutí reproduktoru zabliká indikátor nabíjení 3krát oranžově a pak zhasne, je vestavěná baterie vybitá a
musí se nabít.

Tip
Vestavěnou baterii reproduktoru lze nabít připojením kabelu USB zapojeného do reproduktoru k počítači, který je také vybaven
nabíjecím portem USB. Nicméně ne všechny počítače jsou otestovány a shledány kompatibilními s tímto postupem, který navíc
není použitelný pro amatérsky postavené počítače.

Je-li reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo připojen k počítači, který je
vybaven nabíjecím portem USB, dokáže se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet, i když probíhá přehrávání hudby
z reproduktoru. V závislosti na používání reproduktoru však může delší dobu trvat, než dojde k dokončení nabíjení. Před
nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.

Poznámka
Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 až 35 °C. Mějte na paměti, že teplota v místnosti může klesnout na 5 °C či
nižší hodnotu v závislosti na ročním období, zejména v zimě.

Používáte-li reproduktor s vysokou hlasitostí, může se v závislosti na typu či specifikacích napájecího adaptéru USB snížit
zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie, nebo se může reproduktor vypnout, i když je připojen k el. zásuvce. pomocí

Chcete-li změnit nastavení Zvuk, použijte aplikaci „Sony | Music Center“.*
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napájecího adaptéru USB. To však neznamená nějakou poruchu. V takovém případě vypněte reproduktor před jeho použitím a
nechte baterii zcela nabít.

Při dlouhodobém použití reproduktoru o vysoké hlasitosti může dojít k vybití vestavěné baterie, i když je reproduktor zapojen do
el. zásuvky. Tím dochází ke snižování hlasitosti zvuku. Nejedná se o poruchu. Vypněte reproduktor a dostatečně nabijte
vestavěnou baterii.

Když vestavěné baterii dochází kapacita, bude se snižovat maximální výkon.

Pokud je během nabíjení baterie vysoká okolní teplota nebo je spuštěno přehrávání hudby, může reproduktor automaticky snížit
hlasitost z bezpečnostních důvodů.

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

Vestavěnou baterii reproduktoru nenabíjejte na místech, kde na něj může stříkat voda. Reproduktor není konstruován na
vodotěsnost.

I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, vestavěnou baterii jednou za 6 měsíců dostatečně nabijte, abyste zachovali její
kapacitu.

Připojení více zařízení není kompatibilní s profilem HFP (Hands-free Profile). Proto se při použití připojení více zařízení
nezobrazí zbývající kapacita baterie reproduktoru na smartphonu Android ani na zařízení iPhone/iPod touch.

Je-li smartphone Android zkonfigurován na použití pouze profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pro sestavení
spojení BLUETOOTH, zbývající kapacita baterie reproduktoru se na něm nezobrazí.

Při použití funkce Stereofonní pár se zbývající kapacita baterie reproduktoru zobrazí u spojení BLUETOOTH. Zbývající kapacita
baterie druhého reproduktoru se nezobrazí.

Příbuzné téma
Zapnutí napájení

Poznámky k nabíjení

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Zapnutí napájení

Poznámka

Pokud po zapnutí napájení indikátor nabíjení 3krát zabliká a reproduktor se vypne, je dobíjecí vestavěná baterie vybitá. Nabijte
vestavěnou baterii.

Když začne indikátor nabíjení pomalu blikat, dochází vestavěné baterii kapacita a musí se nabít.

Příbuzné téma
Vypnutí napájení
Nabíjení reproduktoru

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Stiskněte tlačítko  (napájení).

Indikátor  (napájení) se rozsvítí bíle a indikátor (BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru bliká pomalu
modře.

Když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po jeho zakoupení,
bliká indikátor  (BLUETOOTH) dvojitě modře.

1
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Vypnutí napájení

Tip
Vypnete-li reproduktor, který je zapojen do el. zásuvky pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný) a má
zaktivovanou funkci pohotovostního režimu BLUETOOTH, rozsvítí se indikátor  (napájení) oranžově a reproduktor přejde do
pohotovostního režimu BLUETOOTH*.

Příbuzné téma
Funkce Autom. pohotovostní režim (úspora energie)

Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH (autom. zapnutí napájení)

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Stiskněte tlačítko  (napájení).

Indikátor  (napájení) a indikátor  (BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru zhasnou.

1

 V době zakoupení je funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivována.*
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH (autom. zapnutí napájení)

Je-li zaktivována funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH, v případě obsluhy zařízení BLUETOOTH se reproduktor
automaticky zapne a sestaví spojení BLUETOOTH.
Před obsluhou reproduktoru vezměte v úvahu následující:

Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH se zaktivuje pouze tehdy, je-li reproduktor zapojen do el. zásuvky
pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný). Je-li reproduktor napájen pouze z dobíjecí vestavěné
baterie, je funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivována.

Reproduktor předem spárujte se zařízením BLUETOOTH. Nejsou-li v reproduktoru uloženy údaje o párování, např.
při prvním použití reproduktoru po jeho zakoupení, reproduktor se nepřepne do pohotovostního režimu
BLUETOOTH.

Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný).1

Zapněte reproduktor.

Indikátor  (napájení) se rozsvítí bíle.

2

Spusťte aplikaci klepnutím na položku [Music Center] na smartphonu apod.

Music Center

3

Klepněte na položku [LSPX-S3].4
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Vypnutí funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH
V kroku výše zrušte zaškrtnutí políčka klepnutím na zaškrtávací políčko položky [Bluetooth Standby].
Tím dojde k deaktivaci funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH.

Tip
Je-li funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH zaktivována, při vypnutí reproduktoru se rozsvítí indikátor  (napájení)
oranžově. (Za předpokladu, že je reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný).)

Příbuzné téma
Nabíjení reproduktoru
Zapnutí napájení

O indikátorech

Klepněte na položku [Settings].5

Klepněte na položku [Power Option].6

Klepnutím na zaškrtávací políčko položky [Bluetooth Standby] toto políčko zaškrtněte.

Zaškrtnuté políčko indikuje, že je funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH zaktivována.

7

Vraťte se na horní obrazovku reproduktoru (obrazovka v kroku ).

Tím se změna nastavení provede.

8
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Funkce Autom. pohotovostní režim (úspora energie)

Reproduktor se automaticky vypne za 15 minut pro úsporu energie dobíjecí vestavěné baterie v následujících případech.
V době zakoupení je funkce Autom. pohotovostní režim deaktivována.

Reproduktor není obsluhován.

Funkce handsfree připojeného mobilního telefonu (smartphonu) je vypnutá a mobilní telefon (smartphone)
nepřehrává hudbu (zvuk), ani není obsluhován. Podrobné informace viz návod k použití dodaný s mobilním
telefonem.

Připojené zařízení BLUETOOTH, jako je zařízení WALKMAN®, nepřehrává hudbu (zvuk), ani není obsluhováno.

Tip
Funkci Autom. pohotovostní režim lze zapnout či vypnout aplikací „Sony | Music Center“.

Poznámka
Když je reproduktor připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes spojení BLUETOOTH, je funkce Autom. pohotovostní režim
deaktivována.

Při zaktivované funkci Časovač vypnutí je funkce Autom. pohotovostní režim deaktivována.

Zapnutí/vypnutí funkce Autom. pohotovostní režim

Příbuzné téma
Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“
Použití funkce Časovač vypnutí

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Zapněte reproduktor.1

Stiskněte a podržte tlačítko + (hlasitost) a současně tlačítko - (hlasitost) přibl. 5 sekund.

Když je funkce Autom. pohotovostní režim zapnuta, zabliká indikátor  (napájení) dvakrát oranžově.

Když je funkce Autom. pohotovostní režim vypnuta, zabliká indikátor  (napájení) 3krát oranžově.

2
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Párování je nezbytný proces pro vzájemnou registraci údajů na bezdrátově připojovaných zařízeních BLUETOOTH.
Pro spárování s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH proveďte pro každé zařízení následující párovací postup.
Před obsluhou reproduktoru zajistěte provedení tohoto postupu:

Umístěte zařízení BLUETOOTH max. 1 m od reproduktoru.

Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný). Nebo dostatečně nabijte
vestavěnou baterii.

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

Jako referenci si připravte návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Zapněte reproduktor.1

Ověřte stav indikátoru (BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru.

Když indikátor dvojitě bliká

Párujete-li reproduktor se zařízením BLUETOOTH poprvé od zakoupení či inicializace reproduktoru (reproduktor
nemá žádné údaje o párování), po zapnutí napájení reproduktor automaticky přejde do režimu párování. Přejděte
ke kroku .

Když indikátor bliká pomalu

2
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Reproduktor vyhledává spárovaná zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li reproduktor spárovat s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (má-li již reproduktor údaje o
párování jiných zařízení BLUETOOTH), přejděte ke kroku .

Chcete-li se znovu připojit k zařízení BLUETOOTH, které již bylo zaregistrováno (spárováno), přejděte ke kroku
. Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.

V závislosti na zařízení BLUETOOTH jej lze znovu připojit pouhým zapnutím reproduktoru. Podrobné informace
viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

Reproduktor byl připojen k zařízení BLUETOOTH.
Pro připojení k dalším zařízením BLUETOOTH postupujte podle jednoho z níže uvedených postupů.

Chcete-li reproduktor spárovat s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (má-li již reproduktor údaje o
párování jiných zařízení BLUETOOTH), přejděte ke kroku .

Chcete-li se znovu připojit k zařízení BLUETOOTH, které již bylo zaregistrováno (spárováno), přejděte ke kroku
. Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.

Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru.

Z reproduktoru zazní zvukový signál* a indikátor (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (párovací režim).

3

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

Pro zjištění reproduktoru proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.4
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Tip
Pokud je funkce BLUETOOTH zaktivována na zařízení BLUETOOTH, které již bylo dříve připojeno k reproduktoru, ihned po
zapnutí zařízení se k němu reproduktor znovu připojí.

Výše uvedené pokyny na zařízení BLUETOOTH jsou uvedeny jako příklad. Podrobné informace viz návod k použití dodaný se
zařízením BLUETOOTH.

K reproduktoru lze současně připojit max. 2 zařízení BLUETOOTH. Když jedno ze zařízení spustí přehrávání, zatímco se
přehrává hudba na jiném zařízení, reproduktor přepne výstup a začne generovat zvuk z nového zařízení (připojení více zařízení).

Poznámka

Pro zařízení Apple iOS je jednotka kompatibilní se systémem iOS 10.0 a novějším. Spojení BLUETOOTH není dostupné na
zařízeních se systémem iOS 9.x a starším.

Režim párování reproduktoru se uvolní přibl. po 5 minutách a indikátor (BLUETOOTH) bliká pomalu. Nicméně nemá-li
reproduktor žádné údaje o párování, např. v továrním nastavení, režim párování se neuvolní. Je-li režim párování uvolněn před
dokončením procesu, zopakujte od kroku .

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

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

Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.

Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se po 8 spárovaných zařízeních páruje nové zařízení, budou údaje o
párování nejstaršího zařízení připojeného přes spojení BLUETOOTH nahrazeny údaji nového zařízení.

Ze zařízení BLUETOOTH byly vymazány údaje o párování s reproduktorem.

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

Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte položku „LSPX-S3“.
Je-li požadován kód* na displeji zařízení BLUETOOTH, zadejte kód „0000“.

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

Sestavte spojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

Když je spojení BLUETOOTH sestaveno, zazní z reproduktoru zvukový signál* a aktivita indikátoru 
(BLUETOOTH) se změní z blikání na trvalé rozsvícení.

Nedojde-li k sestavení spojení BLUETOOTH, zopakujte od kroku .

5

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

17



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

Připojení více zařízení nelze používat při použití funkce Stereofonní pár či Párty-připojení.

Příbuzné téma
Poslech hudby zařízení přes spojení BLUETOOTH

Ukončení spojení BLUETOOTH (po použití)
Přepínání současně připojených zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení)

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Připojení k počítači přes spojení BLUETOOTH (Windows)

Párování je nezbytný proces pro vzájemnou registraci údajů na bezdrátově připojovaných zařízeních BLUETOOTH.
Aby bylo možné poprvé sestavit spojení BLUETOOTH, je potřeba spárovat zařízení s reproduktorem. Stejný postup
proveďte pro spárování dalších zařízení.

Podporované operační systémy
Windows 10, Windows 8.1
Než začnete, proveďte následující postup.

Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.

Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný). Nebo dostatečně nabijte
vestavěnou baterii.

Jako referenci si připravte návod k použití dodaný s počítačem.

Snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému
výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.

Nastavte reproduktor počítače na zap.
Je-li reproduktor počítače nastaven na (ztlumit), negeneruje výstup zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.

Když je reproduktor počítače nastaven na zap.:

Zapněte reproduktor.1

Ověřte stav indikátoru (BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru.

Když indikátor dvojitě bliká

2
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Párujete-li reproduktor se zařízením BLUETOOTH poprvé od zakoupení či inicializace reproduktoru (reproduktor
nemá žádné údaje o párování), po zapnutí napájení reproduktor automaticky přejde do režimu párování. Přejděte
ke kroku .

Když indikátor bliká pomalu

Reproduktor vyhledává spárovaná zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li reproduktor spárovat s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (má-li již reproduktor údaje o
párování jiných zařízení BLUETOOTH), přejděte ke kroku .

Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem
spárována, přejděte ke kroku .
V závislosti na zařízení BLUETOOTH se může reproduktor znovu připojit k zařízení ihned po jeho zapnutí.
Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.
Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z těchto postupů:

Chcete-li reproduktor spárovat s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (má-li již reproduktor údaje o
párování jiných zařízení BLUETOOTH), přejděte ke kroku .

Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem
spárována, přejděte ke kroku .

Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru.
20



Z reproduktoru zazní zvukový signál* a indikátor (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (párovací režim).3
Příklad zvukového signálu (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)*

Je-li počítač v úsporném režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probuďte jej.4

Zaregistrujte reproduktor do počítače.

Pro systém Windows 10

5

Klikněte na tlačítko [Start], pak na položku [Settings].1.

Klikněte na položku [Devices].2.

Klikněte na kartu [Bluetooth & other devices], kliknutím na přepínač [Bluetooth] zapněte funkci BLUETOOTH, a
klikněte na položku [Add Bluetooth or other device].

3.

Klikněte na položku [Bluetooth].4.
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Pro systém Windows 8.1

Vyberte položku [LSPX-S3].

Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.
Nezobrazí-li se položka [LSPX-S3], proveďte operaci znovu od kroku .

5.

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

Po spárování se spojení BLUETOOTH automaticky sestaví a na obrazovce se zobrazí položka [Connected
music] nebo [Connected voice, music]. Přejděte ke kroku .

6.

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

1.

Klikněte na položku [Add a device].2.

Vyberte položku [LSPX-S3] a klikněte na volbu [Next].3.
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Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.
Nezobrazí-li se položka [LSPX-S3], proveďte operaci znovu od kroku .

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

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

Během instalace se zobrazí značka „ “ v levé dolní části ikony [LSPX-S3]. Když se značka „ “ skryje, je
instalace ovladače dokončena. Přejděte ke kroku -5.

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

4.

Klikněte pravým tlačítkem na položku [LSPX-S3] v možnosti [Devices] a vyberte položku [Sound settings]
z nabídky, která se zobrazí.

5.
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Potvrďte položku [LSPX-S3 Stereo] na obrazovce [Sound].

Je-li u položky [LSPX-S3 Stereo] značka zaškrtnutí (zelená), přejděte ke kroku .

Není-li u položky [LSPX-S3 Stereo] značka zaškrtnutí (zelená), přejděte ke kroku -7.

Pokud se položka [LSPX-S3 Stereo] nezobrazí, klikněte pravým tlačítkem na obrazovku [Sound] a vyberte
položku [Show Disabled Devices] z nabídky, která se zobrazí. Pak přejděte ke kroku -7.

6.

Klikněte pravým tlačítkem na položku [LSPX-S3 Stereo] a vyberte položku [Connect] z nabídky, která se
zobrazí.

7.
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Když se reproduktor připojí, zobrazí se značka zaškrtnutí u položky [LSPX-S3 Stereo] na obrazovce [Sound].
Přejděte ke kroku .

Nemůžete-li kliknout na možnost [Connect] pro položku [LSPX-S3 Stereo], vyberte možnost [Disable] pro
položku [Default Device], u níž je aktuálně značka zaškrtnutí (zelená).

Sestavte spojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Když je spojení BLUETOOTH sestaveno, zazní z reproduktoru zvukový signál* a aktivita indikátoru 
(BLUETOOTH) se změní z blikání na trvalé rozsvícení.

6

Příklad zvukového signálu (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)*
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Tip
Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Podrobné informace viz návod k použití dodaný s počítačem. Navíc
ne všechny počítače jsou otestovány a shledány kompatibilními s výše uvedeným postupem, který navíc není použitelný pro
amatérsky postavené počítače.

K reproduktoru lze současně připojit max. 2 zařízení BLUETOOTH. Když jedno ze zařízení spustí přehrávání, zatímco se
přehrává hudba na jiném zařízení, reproduktor přepne výstup a začne generovat zvuk z nového zařízení (připojení více zařízení).

Poznámka
Režim párování reproduktoru se uvolní přibl. po 5 minutách a indikátor (BLUETOOTH) bliká pomalu. Nicméně nemá-li
reproduktor žádné údaje o párování, např. v továrním nastavení, režim párování se neuvolní. Je-li režim párování uvolněn před
dokončením procesu, zopakujte od kroku .

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

Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.

Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se po 8 spárovaných zařízeních páruje nové zařízení, budou údaje o
párování nejstaršího zařízení připojeného přes spojení BLUETOOTH nahrazeny údaji nového zařízení.

Ze zařízení BLUETOOTH byly vymazány údaje o párování s reproduktorem.

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

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

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

Připojení více zařízení nelze používat při použití funkce Stereofonní pár či Párty-připojení.

Příbuzné téma
Poslech hudby zařízení přes spojení BLUETOOTH

Ukončení spojení BLUETOOTH (po použití)

Přepínání současně připojených zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení)

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Pokud se sestavení spojení nezdaří, zopakujte postup od kroku .
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Připojení k počítači přes spojení BLUETOOTH (Mac)

Párování je nezbytný proces pro vzájemnou registraci údajů na bezdrátově připojovaných zařízeních BLUETOOTH.
Aby bylo možné poprvé sestavit spojení BLUETOOTH, je potřeba spárovat zařízení s reproduktorem. Stejný postup
proveďte pro spárování dalších zařízení.

Podporované operační systémy
macOS Catalina (verze 10.15)
Než začnete, proveďte následující postup.

Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.

Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný). Nebo dostatečně nabijte
vestavěnou baterii.

Jako referenci si připravte návod k použití dodaný s počítačem.

Snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému
výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.

V závislosti na počítači zapněte jeho vestavěný adaptér BLUETOOTH.
Pokud nevíte, jak adaptér BLUETOOTH zapnout nebo zda počítač disponuje vestavěným adaptérem BLUETOOTH,
viz návod k použití počítače.

Nastavte reproduktor počítače na zap.
Je-li reproduktor počítače nastaven na (ztlumit), negeneruje výstup zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.

Když je reproduktor počítače nastaven na zap.:

Zapněte reproduktor.1

Ověřte stav indikátoru (BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru.

Když indikátor dvojitě bliká

2
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Párujete-li reproduktor se zařízením BLUETOOTH poprvé od zakoupení či inicializace reproduktoru (reproduktor
nemá žádné údaje o párování), po zapnutí napájení reproduktor automaticky přejde do režimu párování. Přejděte
ke kroku .

Když indikátor bliká pomalu

 

Reproduktor vyhledává spárovaná zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li reproduktor spárovat s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (má-li již reproduktor údaje o
párování jiných zařízení BLUETOOTH), přejděte ke kroku .

Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem
spárována, přejděte ke kroku .
V závislosti na zařízení BLUETOOTH se může reproduktor znovu připojit k zařízení ihned po jeho zapnutí.
Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.
Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z těchto postupů:

Chcete-li reproduktor spárovat s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (má-li již reproduktor údaje o
párování jiných zařízení BLUETOOTH), přejděte ke kroku .

Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem
spárována, přejděte ke kroku .

Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru.
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Z reproduktoru zazní zvukový signál* a indikátor (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (párovací režim).3
Příklad zvukového signálu (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)*

Vyhledejte reproduktor na počítači.4

Klikněte na položky [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na hlavním panelu v pravém dolním rohu
obrazovky.

1.

Vyberte položku [LSPX-S3] na obrazovce Bluetooth a pak klikněte na volbu [Pair].2.

Sestavte spojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Když je spojení BLUETOOTH sestaveno, zazní z reproduktoru zvukový signál* a aktivita indikátoru 
(BLUETOOTH) se změní z blikání na trvalé rozsvícení.

5

Příklad zvukového signálu (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)*
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Tip
Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Podrobné informace viz návod k použití dodaný s počítačem. Navíc
ne všechny počítače jsou otestovány a shledány kompatibilními s výše uvedeným postupem, který navíc není použitelný pro
amatérsky postavené počítače.

K reproduktoru lze současně připojit max. 2 zařízení BLUETOOTH. Když jedno ze zařízení spustí přehrávání, zatímco se
přehrává hudba na jiném zařízení, reproduktor přepne výstup a začne generovat zvuk z nového zařízení (připojení více zařízení).

Poznámka

Režim párování reproduktoru se uvolní přibl. po 5 minutách a indikátor (BLUETOOTH) bliká pomalu. Nicméně nemá-li
reproduktor žádné údaje o párování, např. v továrním nastavení, režim párování se neuvolní. Je-li režim párování uvolněn před
dokončením procesu, zopakujte od kroku .

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

Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.

Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se po 8 spárovaných zařízeních páruje nové zařízení, budou údaje o
párování nejstaršího zařízení připojeného přes spojení BLUETOOTH nahrazeny údaji nového zařízení.

Ze zařízení BLUETOOTH byly vymazány údaje o párování s reproduktorem.

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

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

Pokud se sestavení spojení nezdaří, zopakujte postup od kroku .

Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte položku [LSPX-S3] ze seznamu
[Output Device].

Nyní lze využívat přehrávání hudby apod. z počítače.

6
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Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování
s reproduktorem.

Připojení více zařízení nelze používat při použití funkce Stereofonní pár či Párty-připojení.

Příbuzné téma
Poslech hudby zařízení přes spojení BLUETOOTH

Ukončení spojení BLUETOOTH (po použití)
Přepínání současně připojených zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení)

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

31



Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Poslech hudby zařízení přes spojení BLUETOOTH

Poslech hudby zařízení BLUETOOTH lze využívat a ovládat jej reproduktorem přes spojení BLUETOOTH v případě, že
podporuje následující profily BLUETOOTH.

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

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Umožňuje nastavit hlasitost a provádět operace přehrát, pozastavit nebo přejít na začátek další/aktuální skladby.
Operace se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k použití dodaný se zařízením
BLUETOOTH.

Poznámka
Operace přehrát, pozastavit a přejít na začátek další/aktuální skladby nejsou na reproduktoru k dispozici. Tyto operace
provádějte na zařízení připojeném k reproduktoru přes spojení BLUETOOTH.

Nejprve ověřte, že je hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru nastavena na nižší úroveň, aby nedošlo k náhlému výstupu
hlasitého zvuku z reproduktoru.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být nastavení hlasitosti reproduktoru na zařízení BLUETOOTH možné v případě,
že je zastaveno/pozastaveno přehrávání na zařízení.

Připojte reproduktor k zařízení BLUETOOTH.

Když je spojení BLUETOOTH sestaveno, zazní z reproduktoru zvukový signál* a aktivita indikátoru 
(BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru se změní z blikání na trvalé rozsvícení.

1

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

Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.2

Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek –/+ (hlasitost) na reproduktoru nebo obsluhou zařízení BLUETOOTH.

Když stisknete tlačítka –/+ (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na zařízení BLUETOOTH, zabliká
indikátor  (napájení) jednou nebo 3krát.
V závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH nemusí indikátor  (napájení) na reproduktoru zablikat, když
na zařízení BLUETOOTH nastavíte hlasitost.
Pro rychlé nastavení stiskněte a podržte tlačítka –/+ (hlasitost).

3

32



Tip
Je-li reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný), dokáže se vestavěná baterie
reproduktoru nabíjet, i když probíhá přehrávání hudby z reproduktoru. V závislosti na typu či specifikacích napájecího adaptéru
USB nebo na použití reproduktoru však může dlouhou dobu trvat, než se nabíjení dokončí. Hodláte-li reproduktor používat
během nabíjení baterie, snižte hlasitost reproduktoru. Lepší je však reproduktor vypnout a nechat baterii plně nabít, než začnete
reproduktor používat.

Nastavíte-li hlasitost na maximální či minimální úroveň na reproduktoru, zabliká indikátor  (napájení) 3krát.

Poznámka

Pro zařízení Apple iOS je jednotka kompatibilní se systémem iOS 10.0 a novějším. Spojení BLUETOOTH není dostupné na
zařízeních se systémem iOS 9.x a starším.

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

Při použití na místě s vysokou teplotou může dojít ke snížení hlasitosti pro ochranu vestavěné baterie.

Při nízké úrovni kapacity vestavěné baterie se sníží maximální výkon reproduktoru.

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

V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru, komunikačním prostředí nebo použití může dojít k šumu či
přerušení zvuku.

Příbuzné téma
Ukončení spojení BLUETOOTH (po použití)

Nabíjení reproduktoru

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Operace přehrát, pozastavit a přejít na začátek další/aktuální skladby provádějte na připojeném zařízení
BLUETOOTH.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Výběr kvality přehrávání hudby přes spojení BLUETOOTH (kodek)

Na reproduktoru jsou pro kvalitu přehrávání hudby k dispozici předvolby „Priorita kvality zvuku“ a „Priorita stabilního
připojení“ přes spojení BLUETOOTH. Předvolba „Priorita kvality zvuku“ poskytuje kompatibilitu nejen s kodekem SBC,
ale také s kodeky AAC a LDAC pro přehrávání hudby vysoké kvality, zatímco předvolba „Priorita stabilního připojení“
umožňuje přehrávání hudby přes stabilnější spojení BLUETOOTH. Výchozím nastavením je „Priorita kvality zvuku“.

Podporované kodeky
Priorita kvality zvuku (výchozí nastavení): Je vybrána možnost AUTO. Optimální kodek je automaticky vybrán z voleb
AAC, LDAC a SBC.

Priorita stabilního připojení: Je vybrána možnost SBC.

Zapojte reproduktor do el. zásuvky pomocí komerčně dostupného napájecího adaptéru USB.

Poznámka

Nezapínejte reproduktor.

1

Změňte kvalitu zvuku.

Při použití tlačítek reproduktoru

Při použití aplikace „Sony | Music Center“

2

Stiskněte a podržte tlačítko + (hlasitost) a současně tlačítko (BLUETOOTH) přibl. 2 sekundy.
Když je vybrána předvolba „Priorita stabilního připojení“, zabliká indikátor (BLUETOOTH) 3krát modře.
Když je vybrána předvolba „Priorita kvality zvuku“, zabliká indikátor (BLUETOOTH) dvakrát modře.

1.

Zapněte reproduktor stisknutím tlačítka (napájení).

Tip

Reproduktor lze obsluhovat aplikací „Sony | Music Center“ i v případě, že je reproduktor napájen z dobíjecí vestavěné
baterie.

1.
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Poznámka
V režimu [Priority on Sound Quality] může dojít v závislosti na nastavení zařízení BLUETOOTH a okolních podmínkách k šumu
nebo přerušení zvuku. V takovém případě uveďte reproduktor do režimu [Priority on Stable Connection].

Příbuzné téma
Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH (autom. zapnutí napájení)

Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Reproduktor spárujte se zařízením BLUETOOTH, jako je smartphone.
Když je spojení BLUETOOTH sestaveno, zazní z reproduktoru zvukový signál* a aktivita indikátoru 
(BLUETOOTH) se změní z blikání na trvalé rozsvícení.

2.

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

Spusťte aplikaci klepnutím na položku [Music Center] na smartphonu apod.

Music Center

3.

Klepněte na položku [LSPX-S3].4.

Klepněte na položky [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality], a pak vyberte režim [Priority
on Sound Quality] či [Priority on Stable Connection].

5.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Ukončení spojení BLUETOOTH (po použití)

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

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

Vypněte zařízení BLUETOOTH.

Vypněte reproduktor.

Tip

Vypnete-li při používání funkce Stereofonní pár jeden reproduktor, vypne se automaticky i druhý reproduktor. Dojde také
k ukončení spojení BLUETOOTH mezi nimi.

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

Příbuzné téma
Vypnutí napájení

Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

Funkce Autom. pohotovostní režim (úspora energie)

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Přepínání současně připojených zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení)

K reproduktoru lze současně připojit max. 2 zařízení BLUETOOTH. Když jedno ze zařízení spustí přehrávání, zatímco
se přehrává hudba na jiném zařízení, reproduktor přepne výstup a začne generovat zvuk z nově připojeného zařízení.

Operace se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Ke spojení také nemusí dojít v závislosti na kombinaci
zařízení. Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením.

Poznámka
Připojení více zařízení nelze používat při použití funkce Stereofonní pár či Párty-připojení.

2 současná spojení BLUETOOTH nemusejí být možná v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

Připojení více zařízení není kompatibilní s profily HFP (Hands-free Profile) a HSP (Headset Profile). Proto nelze používat funkci
handsfree při použití připojení více zařízení.

Připojení více zařízení není kompatibilní s profilem HFP (Hands-free Profile). Proto se při použití připojení více zařízení
nezobrazí zbývající kapacita baterie reproduktoru na smartphonu Android ani na zařízení iPhone/iPod touch.

Funkci připojení více zařízení nelze vypnout.

Ukončení připojení více zařízení
Vypněte reproduktor stisknutím tlačítka  (napájení).

Zapněte reproduktor stisknutím tlačítka  (napájení).1

Spárujte reproduktor se zařízeními BLUETOOTH, jako jsou smartphony či zařízení iPhone.

Současně se lze připojit s max. 2 zařízeními BLUETOOTH pomocí profilu A2DP/AVRCP.
Při sestavení spojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru zvukový signál*.

2

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

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Stereofonní přehrávání pomocí 2 reproduktorů (funkce Stereofonní pár)

Připojením 2 reproduktorů LSPX-S3 přes spojení BLUETOOTH lze využívat přehrávání hudby a propojené osvětlení.
Sestavením spojení BLUETOOTH mezi 2 reproduktory lze využívat stereofonní zvuk, který vytváří reálný dojem.
Stereofonní přehrávání poskytuje jeden reproduktor připojený přes spojení BLUETOOTH, který přehrává zvuk na levém
kanálu (levé straně), a druhý reproduktor připojený přes další spojení BLUETOOTH, který přehrává zvuk na pravém
kanálu (pravé straně).
Pro zařízení Apple iOS je jednotka kompatibilní se systémem iOS 10.0 a novějším. Spojení BLUETOOTH není dostupné
na zařízeních se systémem iOS 9.x a starším.

Poznámka
Před sestavením spojení mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH snižte hlasitost reproduktoru a zařízení, nebo zastavte
přehrávání hudby na zařízení, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.

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

Indikátor  (napájení) se rozsvítí.
Indikátor (BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru pomalu bliká.
Nachází-li se poblíž zařízení BLUETOOTH, které již bylo připojeno dříve, může se k němu reproduktor připojit
automaticky a pak se může indikátor (BLUETOOTH) rozsvítit. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH na
zařízení BLUETOOTH, nebo zařízení BLUETOOTH vypněte.

Když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po jeho zakoupení,
bliká indikátor (BLUETOOTH) dvojitě modře.

1

Na jednom z reproduktorů stiskněte a přibl. 3 sekundy podržte tlačítko (BLUETOOTH)/ ST PAIR
(Stereofonní pár) na jeho spodní straně.

Zazní zvukový signál* a indikátor (BLUETOOTH) i indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) začnou blikat. Přibl. za 5
sekund přestane indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) blikat a zůstane svítit.

2
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Příklad zvukového signálu (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)*

Na druhém reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereofonní pár) přibl. 3
sekundy.

Indikátor (BLUETOOTH) a indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) blikají.

3

Ověřte stav indikátoru na každém ze 2 reproduktorů.

Když jsou reproduktory připojeny pro funkci Stereofonní pár, zazní z reproduktoru zvukový signál* a indikátory ST
PAIR (Stereofonní pár) na obou reproduktorech zůstanou svítit, pak indikátor (BLUETOOTH) na druhém
reproduktoru zhasne.

Tip
Když jsou 2 reproduktory pro funkci Stereofonní pár připojeny okamžitě, indikátor (BLUETOOTH) a indikátor ST PAIR
(Stereofonní pár) nemusejí blikat a místo toho se může indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) rozsvítit.

Druhý reproduktor nastavte do 1 minuty. Pokud jej nenastavíte do 1 minuty, dojde ke zrušení nastavení prvního
reproduktoru.

4

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

Obsluhou reproduktoru, na němž bliká indikátor (BLUETOOTH), sestavte spojení BLUETOOTH se
zařízením BLUETOOTH.

Když je spojení BLUETOOTH sestaveno, zazní z reproduktoru zvukový signál* a aktivita indikátoru 
(BLUETOOTH) se změní z blikání na trvalé rozsvícení.

5
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Prohození levého (levé strany) a pravého (pravé strany) audiokanálu
K prohození levého (levé strany) a pravého (pravé strany) audiokanálu lze použít aplikaci „Sony | Music Center“.
Před prohozením levého (levé strany) a pravého (pravé strany) audiokanálu zazní hlasová indikace „Left/Right“
(Vlevo/vpravo).

Tip
Při uskutečnění či přijetí hovoru obsluhujte pouze reproduktor, na němž se rozsvítí indikátor (BLUETOOTH).

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

Při použití funkce Stereofonní pár se kodek automaticky přepne na SBC.

Vypnutím reproduktoru nedojde k ukončení funkce Stereofonní pár. Reproduktor se po svém opětovném zapnutí pokusí sestavit
spojení pro funkci Stereofonní pár. Pro použití funkce Stereofonní pár zapněte druhý reproduktor do 1 minuty.
Nicméně je-li zaktivována funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH na 2 reproduktorech, zapnutím jednoho reproduktoru se
také automaticky zapne i ten druhý a sestaví se spojení pro funkcí Stereofonní pár mezi 2 reproduktory.

Poznámka
Je-li zaktivována funkce Stereofonní pár, musíte po restartování jednoho z reproduktorů ukončit funkci Stereofonní pár stisknutím
tlačítka (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereofonní pár) na druhém reproduktoru. Budete-li reproduktor dále používat, aniž
byste funkci Stereofonní pár ukončili, dojde k výskytu problému, jako je nesestavení spojení BLUETOOTH nebo přerušení zvuku.

Příbuzné téma

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Připojení k počítači přes spojení BLUETOOTH (Windows)

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

Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost na střední úroveň.6

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

Nastavení hlasitosti na jednom reproduktoru se projeví i na druhém.
Pro stereofonní přehrávání je reproduktor s blikajícím indikátorem (BLUETOOTH) nastaven na levý kanál (levou
stranu).

7
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Připojení k počítači přes spojení BLUETOOTH (Mac)

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Ukončení funkce Stereofonní pár

Pro ukončení funkce Stereofonní pár proveďte níže uvedený postup.

Tip
Vypnutím reproduktoru nedojde k ukončení funkce Stereofonní pár. Reproduktor se po svém opětovném zapnutí pokusí sestavit
spojení pro funkci Stereofonní pár. Pro použití funkce Stereofonní pár zapněte druhý reproduktor do 1 minuty.
Nicméně je-li zaktivována funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH na 2 reproduktorech, zapnutím jednoho reproduktoru se
také automaticky zapne i ten druhý a sestaví se spojení pro funkcí Stereofonní pár mezi 2 reproduktory.

Chcete-li použít pouze jeden z reproduktorů, které sloužily ve funkci Stereofonní pár, stisknutím tlačítka  (napájení) zapněte
reproduktor, a pak stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereofonní pár) na jednom z reproduktorů,
dokud nezazní zvukový signál ukončení funkce Stereofonní pár.

Pro ukončení funkce Stereofonní pár při použití 2 reproduktorů stiskněte tlačítko (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereofonní
pár). Zazní zvukový signál a pak se funkce Stereofonní pár ukončí.

Pomocí aplikace „Sony | Music Center“ lze sestavit spojení pro funkci Stereofonní pár, nebo funkci Stereofonní pár ukončit.

Příbuzné téma
Stereofonní přehrávání pomocí 2 reproduktorů (funkce Stereofonní pár)

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Na jednom z reproduktorů stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereofonní pár) na
jeho spodní straně přibl. 3 sekundy, dokud nezazní zvukový signál*.

1

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

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Využívání přehrávání hudby a propojeného osvětlení s více reproduktory (funkce
Párty-připojení)

Při přehrávání hudby lze využívat více připojených reproduktorů (max. 100 reproduktorů), které jsou kompatibilní
s funkcí Párty-připojení, přes spojení BLUETOOTH. Když je připojeno více reproduktorů LSPX-S3, lze také využívat
propojené osvětlení*, kde se blikání diody LED osvětlení šíří z reproduktoru na reproduktor stejně jako blikající svíčka ve
větru.
Pro připojení nelze použít zařízení kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain.

Zařízení* kompatibilní s funkcí Párty-připojení:
LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-
XE200

Před obsluhou reproduktoru musíte provést tento postup:

Zaktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi u všech reproduktorů, které chcete touto funkcí propojit.
(Podrobnosti o aktualizačním postupu viz „Aktualizace předinstalovaného softwaru“.)

Zajistěte umístění v rozsahu 1 m u všech reproduktorů, které chcete touto funkcí propojit.

Zastavte přehrávání hudby v případě, že již probíhá.

Pro změnu připojeného reproduktoru či zařízení BLUETOOTH nebo ukončení funkce Párty-připojení
Předtím zastavte přehrávání hudby.

Příbuzné téma
Aktualizace předinstalovaného softwaru

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Propojené osvětlení je k dispozici pouze u reproduktorů LSPX-S3.*

V závislosti na zemi či regionu nejsou některá kompatibilní zařízení dostupná pro zakoupení.*

Pro nastavení funkce Párty-připojení použijte aplikaci „Sony | Music Center“.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz následující adresa URL:
https://www.sony.net/smcqa/

1

Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost na střední úroveň.2
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

O funkci osvětlení

Na reproduktoru jsou k dispozici 2 režimy osvětlení.

Světlo

V režimu Světlo zůstává dioda LED osvětlení svítit se zadaným jasem. Jas lze nastavit na jednu z 32 úrovní.
Chcete-li zadat jas diody LED osvětlení, použijte snímač dotyku nebo aplikaci „Sony | Music Center“.

Svíčkové světlo

V režimu Svíčkové světlo se jas diody LED osvětlení časem mění podobně jako při blikání světla svíčky. Nastavení
blikání lze zadat výběrem ze 4 možností: Nízký, Střední, Vysoký a Propojený s hudbou.
Chcete-li zadat jas diody LED osvětlení, použijte snímač dotyku nebo aplikaci „Sony | Music Center“.

Přepnutí mezi režimy Světlo a Svíčkové světlo
Pro přepnutí režimu osvětlení jsou k dispozici 2 možnosti.

Stiskněte snímač dotyku 2 sekundy či déle.
Vyberte režim osvětlení v aplikaci „Sony | Music Center“.

Příbuzné téma
Nastavení jasu diody LED osvětlení (Světlo)

Zapnutí/vypnutí diody LED osvětlení
Využití režimu Svíčkové světlo

Změna nastavení blikání režimu Svíčkové světlo

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Nastavení jasu diody LED osvětlení (Světlo)

Jas diody LED osvětlení lze nastavit na jednu z 32 úrovní.
Pro nastavení jasu jsou k dispozici 3 možnosti. Počet úrovní jasu, který lze v určitém okamžiku změnit, se liší v závislosti
na dané možnosti.

Tip
Při nastavování jasu diody LED dbejte na to, abyste prstem pohybovali pouze doleva či doprava.
Když dosáhne jas minimální nebo maximální úrovně, zazní z reproduktoru zvukový signál*.

V závislosti na stupni kontaktu či suchosti konečku prstu nemusí být reakce snímače dotyku konzistentní. Jsou-li reakce snímače
dotyku slabé, před zahájením obsluhy prst pevně položte na snímač dotyku.

Pomocí aplikace „Sony | Music Center“ můžete změnit režim osvětlení nebo také deaktivovat snímač dotyku.

Poznámka
Nedívejte se přímo do světlo vyzařující části diody LED osvětlení.

Při obsluze položte koneček prstu přímo na snímač dotyku. Snímač dotyku nedetekuje koneček prstu v rukavici.

Nedotýkejte se snímače dotyku mokrou rukou, aby nedošlo k závadě.

Nastavte jas.

Možnost 1: Potáhněte prstem doprava či doleva na snímači dotyku.
Potažením prstu od okraje k okraji můžete změnit jas o 7 úrovní (maximum).
Počet úrovní jasu, který lze jedním potažením změnit, se liší v závislosti na vzdálenosti potažení na snímači dotyku.

A: Pro snížení jasu

B: Pro zvýšení jasu

Možnost 2: Posouvejte prst doprava či doleva a držte jej na snímači dotyku.
Tím můžete jas nastavovat plynule. Když dosáhne jas optimální úrovně, sundejte prst ze snímače dotyku.

Možnost 3: Použijte aplikaci „Sony | Music Center“.
Jas můžete měnit po jednotlivých úrovních.

1

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

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Zapnutí/vypnutí diody LED osvětlení

Tip
Pro zapnutí/vypnutí diody LED osvětlení nebo deaktivaci snímače dotyku lze použít aplikaci „Sony | Music Center“.

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Diodu LED osvětlení zapnete/vypnete klepnutím na snímač dotyku.1
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Využití režimu Svíčkové světlo

Diodu LED osvětlení lze nastavit tak, aby blikala jako svíčkové světlo, když se reproduktor přepne do režimu Svíčkové
světlo z režimu Světlo.

Vypnutí režimu Svíčkové světlo
Opět stiskněte a podržte snímač dotyku 2 sekundy či déle.
Zazní zvukový signál* indikující přechod reproduktoru do režimu Světlo z režimu Svíčkové světlo.

Tip
Je-li obtížné zjistit, zda je reproduktor v režimu Svíčkové světlo, změňte nastavení blikání.

Pro nastavení jasu diody LED osvětlení, změnu režimu osvětlení nebo deaktivaci snímače dotyku lze použít aplikaci „Sony |
Music Center“.

Příbuzné téma
Změna nastavení blikání režimu Svíčkové světlo

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Stiskněte a podržte snímač dotyku déle než 2 sekundy.

Zazní zvukový signál* indikující přechod reproduktoru do režimu Svíčkové světlo z režimu Světlo.

1

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

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

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Změna nastavení blikání režimu Svíčkové světlo

Vyberte intenzitu režimu Svíčkové světlo reproduktoru.

Tip

K čemu slouží volba Propojený s hudbou:
Volba nastavení blikání Propojený s hudbou režimu Svíčkové světlo je navržena na základě obrazu zpěváka zpívajícího před
plamenem svíčky. Při výběru volby Propojený s hudbou kolísá jas diody LED osvětlení v režimu Svíčkové světlo podle intonace
hudby, jako kdyby plamen svíčky blikal podle zpěvu zpěváka. Čím hlasitější je zpěv zpěváka, tím slaběji svítí dioda LED
osvětlení. Dioda LED osvětlení také stále bliká, i když se nepřehrává hudba.

Pro nastavení jasu diody LED osvětlení, změnu režimu osvětlení nebo deaktivaci snímače dotyku lze použít aplikaci „Sony |
Music Center“.

Příbuzné téma
Využití režimu Svíčkové světlo

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Přejeďte prstem doprava po snímači dotyku.

Každým přejetím prstu se nastavení změní z hodnoty Nízký na Střední, Vysoký a pak na Propojený s hudbou.
Zazní zvukový signál indikující změnu nastavení blikání.
Přejetím prstu doleva se nastavení změní v opačném pořadí.

1
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Přijetí hovoru

Podporuje-li mobilní telefon BLUETOOTH profil HFP (Hands-free Profile) či HSP (Headset Profile), lze na telefonu použít
hovor handsfree přes vestavěný mikrofon reproduktoru.

Podporuje-li mobilní telefon BLUETOOTH profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.

Operace se mohou lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k použití dodaný s mobilním
telefonem.

O vyzváněcích tónech
V případě příchozího hovoru se pozastaví přehrávání a z reproduktoru zní vyzváněcí tón.
Vyzváněcí tón se liší v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH následovně.

Vyzváněcí tón nastaven na reproduktoru

Vyzváněcí tón nastaven na mobilním telefonu BLUETOOTH

Vyzváněcí tón nastaven na mobilním telefonu BLUETOOTH pouze pro spojení BLUETOOTH

Připojte reproduktor k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

Když je spojení BLUETOOTH sestaveno, zazní z reproduktoru zvukový signál* a aktivita indikátoru
(BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru se změní z blikání na trvalé rozsvícení.

Při použití funkce Stereofonní pár či Párty-připojení
Připojte se k reproduktoru, jehož indikátor (BLUETOOTH) bliká modře. V následujících krocích a operacích při
hovoru handsfree obsluhujte reproduktor, který je připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

1

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

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko  (volat).2
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Tip

Při přijetí hovoru mají některé mobilní telefony BLUETOOTH prioritu použití sluchátka. V případě připojení HFP či HSP přepněte
volací zařízení na reproduktor obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH.

Mluvte do mikrofonu reproduktoru.
Mikrofon ( ) se nachází pod nápisem logotypu Sony.
V případě příchozího hovoru se pozastaví přehrávání a z reproduktoru zní vyzváněcí tón.

Negeneruje-li reproduktor vyzváněcí tón
Reproduktor nemusí být připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH přes profil HFP či HSP. Zkontrolujte stav
připojení na mobilním telefonu BLUETOOTH.

Je-li k reproduktoru připojeno více než jedno zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení), nelze telefonní
hovor přijmout. Zrušte připojení více zařízení. Ukončete spojení BLUETOOTH či vypněte funkci BLUETOOTH
na jiných zařízeních BLUETOOTH, než je používaný mobilní telefon BLUETOOTH.

Když telefon vyzvání či probíhá telefonní hovor, nastavte hlasitost stisknutím tlačítek –/+ (hlasitost) na
reproduktoru nebo obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH.

Když stisknete tlačítka –/+ (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na mobilním telefonu BLUETOOTH,
zabliká indikátor  (napájení) jednou nebo 3krát.

3

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka  (volat).

Pokud jste před hovorem poslouchali hudbu, po jeho ukončení dojde k obnovení přehrávání. Ukončíte-li hovor
obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH, přehrávání se po jeho ukončení také obnoví v případě, že jste před ním
poslouchali hudbu.

4
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Pokud vás druhý účastník hovoru neslyší nebo má potíže rozpoznat váš hlas, přibližte se do vzdálenosti 1 m od reproduktoru,
natočte vestavěný mikrofon reproduktoru směrem k sobě a mluvte do mikrofonu.

Hlasitost přehrávání hudby a telefonního hovoru se v reproduktoru nastavuje nezávisle.

Poznámka
Pro zařízení Apple iOS je jednotka kompatibilní se systémem iOS 10.0 a novějším. Spojení BLUETOOTH není dostupné na
zařízeních se systémem iOS 9.x a starším.

Při použití funkce Stereofonní pár či Párty-připojení bude zvuk telefonního hovoru vycházet pouze z reproduktoru, na němž se
indikátor (BLUETOOTH) rozsvítí modře.

V závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH se při přijetí hovoru nemusí přehrávání pozastavit.

Mobilní telefon BLUETOOTH používejte alespoň 50 cm od reproduktoru. Jsou-li reproduktor a mobilní telefon BLUETOOTH příliš
blízko, může dojít k šumu.

Funkci připojení více zařízení nelze vypnout.

Některé funkce volání handsfree nemusejí být použity správně v závislosti na modelu smartphonu, nainstalovaném operačním
systému nebo aplikacích.

Příbuzné téma

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Ukončení spojení BLUETOOTH (po použití)
Uskutečnění hovoru

Přepínání současně připojených zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení)

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Uskutečnění hovoru

Pomocí mobilního telefonu BLUETOOTH, který podporuje BLUETOOTH profil HFP (Hands-free Profile) či HSP (Headset
Profile) přes spojení BLUETOOTH, lze využívat hovory handsfree.

Podporuje-li mobilní telefon BLUETOOTH profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.

Operace se mohou lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k použití dodaný s mobilním
telefonem.

Připojte reproduktor k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

Když je spojení BLUETOOTH sestaveno, zazní z reproduktoru zvukový signál* a aktivita indikátoru 
(BLUETOOTH) na spodní straně reproduktoru se změní z blikání na trvalé rozsvícení.

Při použití funkce Stereofonní pár či Párty-připojení
Připojte se k reproduktoru, jehož indikátor (BLUETOOTH) bliká modře. V následujících krocích a operacích při
hovoru handsfree obsluhujte reproduktor, který je připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

1

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

Uskutečněte hovor obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH.

Při uskutečnění hovoru se pozastaví přehrávání a reproduktor generuje volací tón.
Když druhý účastník přijme hovor, mluvte do mikrofonu reproduktoru.
Mikrofon ( ) se nachází pod nápisem logotypu Sony.

2
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Tip
Pokud vás druhý účastník hovoru neslyší nebo má potíže rozpoznat váš hlas, přibližte se do vzdálenosti 1 m od reproduktoru,
natočte vestavěný mikrofon reproduktoru směrem k sobě a mluvte do mikrofonu.

Hlasitost přehrávání hudby a telefonního hovoru se v reproduktoru nastavuje nezávisle.

Negeneruje-li reproduktor volací tón
Reproduktor nemusí být připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH přes profil HFP či HSP. Zkontrolujte stav
připojení na mobilním telefonu BLUETOOTH.

Přepněte volací zařízení na reproduktor stisknutím a podržením tlačítka  (volat) přibl. 3 sekundy.

Je-li k reproduktoru připojeno více než jedno zařízení BLUETOOTH (připojení více zařízení), nelze telefonní
hovor uskutečnit. Ukončete spojení BLUETOOTH či vypněte funkci BLUETOOTH na jiných zařízeních
BLUETOOTH, než je používaný mobilní telefon BLUETOOTH.

Když telefon vyzvání či probíhá telefonní hovor, nastavte hlasitost stisknutím tlačítek –/+ (hlasitost) na
reproduktoru nebo obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH.

Když stisknete tlačítka –/+ (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na mobilním telefonu BLUETOOTH,
zabliká indikátor  (napájení) jednou nebo 3krát.

3

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka  (volat).

Pokud jste před hovorem poslouchali hudbu, po jeho ukončení dojde k obnovení přehrávání. Ukončíte-li hovor
obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH, přehrávání se po jeho ukončení také obnoví v případě, že jste před ním
poslouchali hudbu.

4
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Poznámka
Pro zařízení Apple iOS je jednotka kompatibilní se systémem iOS 10.0 a novějším. Spojení BLUETOOTH není dostupné na
zařízeních se systémem iOS 9.x a starším.

Při použití funkce Stereofonní pár či Párty-připojení bude zvuk telefonního hovoru vycházet pouze z reproduktoru, na němž se
indikátor (BLUETOOTH) rozsvítí modře.

V závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH se při uskutečnění hovoru nemusí přehrávání pozastavit.

Mobilní telefon BLUETOOTH používejte alespoň 50 cm od reproduktoru. Jsou-li reproduktor a mobilní telefon BLUETOOTH příliš
blízko, může dojít k šumu.

Příbuzné téma

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Ukončení spojení BLUETOOTH (po použití)

Přijetí hovoru

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Použití funkce Časovač vypnutí

Tip
Ke změně doby časovače vypnutí lze také použít aplikaci „Sony | Music Center“.

Při zaktivované funkci Časovač vypnutí je deaktivována funkce Autom. pohotovostní režim.

Příbuzné téma
Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Stiskněte tlačítko  (časovač) na spodní straně reproduktoru.

Zazní zvukový signál* indikující nastavení funkce Časovač vypnutí. Napájení se automaticky vypne po 60 minutách.

Zrušení funkce Časovač vypnutí
Stiskněte tlačítko  (časovač) znovu.
Zazní zvukový signál* indikující zrušení funkce Časovač vypnutí.

1

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

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

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

„Sony | Music Center“ je aplikace pro obsluhu zařízení audiozařízení Sony, která jsou kompatibilní s aplikací „Sony |
Music Center“, pomocí smartphonu, zařízení iPhone atd.
Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz následující adresa URL:
https://www.sony.net/smcqa/

Operace, které lze provádět na reproduktoru pomocí aplikace „Sony | Music Center“

Nastavení funkce Párty-připojení

Nastavení funkce Stereofonní pár, prohození pravého (pravá strana) a levého (levá strana) audiokanálu

Nastavení zvuku (funkce Zdůraznění basů)

Nastavení jasu diody LED osvětlení změnou režimu osvětlení

Nastavení Časovač vypnutí (změna doby časovače, zapnutí/vypnutí časovače)

Nastavení Volba napájení (funkce Autom. pohotovostní režim, funkce Pohotovostní režim Bluetooth)

Deaktivace snímače dotyku (Deaktivovat snímač dotyku)

atd.

Poznámka
To, co lze ovládat aplikací „Sony | Music Center“, se liší v závislosti na připojeném zařízení. Technické údaje a návrh aplikace se
mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pro zařízení Apple iOS je jednotka kompatibilní se systémem iOS 10.0 a novějším. Spojení BLUETOOTH není dostupné na
zařízeních se systémem iOS 9.x a starším.

Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikace „Sony | Music Center“. Nemůžete-li připojit reproduktor a zařízení BLUETOOTH
přes spojení BLUETOOTH nebo vyskytne-li se problém, jako je absence výstupu zvuku, odinstalujte aplikaci „Sony | Music
Center“ a zkuste se znovu připojit přes spojení BLUETOOTH.
Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz Google Play nebo App Store.

Mějte na paměti, že „Sony | Music Center“ a „Music Center for PC“ jsou různé aplikace.

Příbuzné téma
Instalace aplikace „Sony | Music Center“

Nabíjení reproduktoru

Zapnutí/vypnutí diody LED osvětlení
Výběr kvality přehrávání hudby přes spojení BLUETOOTH (kodek)

Stereofonní přehrávání pomocí 2 reproduktorů (funkce Stereofonní pár)

Využívání přehrávání hudby a propojeného osvětlení s více reproduktory (funkce Párty-připojení)
Aktualizace předinstalovaného softwaru
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Instalace aplikace „Sony | Music Center“

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

Poznámka
Mějte na paměti, že „Sony | Music Center“ a „Music Center for PC“ jsou různé aplikace.

Ověřte, že používáte nejnovější verzi aplikace „Sony | Music Center“. Nemůžete-li připojit reproduktor a zařízení BLUETOOTH
přes spojení BLUETOOTH nebo vyskytne-li se problém, jako je absence výstupu zvuku, odinstalujte aplikaci „Sony | Music
Center“ a zkuste se znovu připojit přes spojení BLUETOOTH.
Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ viz Google Play nebo App Store.

Příbuzné téma
Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

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

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

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

O indikátorech

Indikátor nabíjení (oranžový)

Poznámka
Je-li reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný), dokáže se vestavěná baterie
reproduktoru nabíjet, i když je reproduktor zapnutý.
V závislosti na použití reproduktoru však může dlouhou dobu trvat, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie
doporučujeme reproduktor vypnout.

Používáte-li reproduktor s vysokou hlasitostí, může se v závislosti na typu či specifikacích napájecího adaptéru USB snížit
zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie, nebo se může reproduktor vypnout, i když je připojen k el. zásuvce. pomocí
napájecího adaptéru USB. To však neznamená nějakou poruchu. V takovém případě vypněte reproduktor před jeho použitím a
nechte baterii zcela nabít.

Je-li okolní teplota extrémně nízká či vysoká, přestane se vestavěná baterie sama nabíjet z bezpečnostních důvodů. Nabíjení se
může zastavit také v případě, že trvá příliš dlouho. V takovém případě zvyšte či snižte provozní teplotu na hodnotu v rozsahu 5 –
35 °C, odpojte a zapojte kabel USB, a pak nechte baterii znovu nabít.

Indikátor  (napájení)

Nesvítí Reproduktor dokončil nabíjení.

Svítí Probíhá nabíjení reproduktoru.

Bliká pomalu

Klesne-li zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie na 20 % nebo níže, zazní z reproduktoru
zvukový signál* pro indikaci, že se baterie blíží ke stavu vybití. Nabijte reproduktor.

Bliká
nepravidelně

Klesne-li zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie pod 1 %, zazní z reproduktoru zvukový signál*

pro indikaci, že došlo k úplnému vybití baterie. Nabijte reproduktor.

3krát zabliká
a zhasne

Položíte-li koneček prstu na snímač dotyku a bílý indikátor (napájení) i indikátor nabíjení
současně 3krát zablikají, došlo k deaktivaci snímače dotyku.
Pomocí aplikace „Sony | Music Center“ lze zaškrtnutí políčka „Deaktivovat snímač dotyku“ zrušit.

Pokud po zapnutí reproduktoru indikátor nabíjení 3krát zabliká a pak se reproduktor vypne, je
dobíjecí vestavěná baterie zcela vybitá. Nabijte reproduktor.

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

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

Nesvítí Reproduktor je vypnutý.

Svítí (bíle) Reproduktor je zapnutý.

Svítí
(oranžově)

Je zaktivovaná funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH. (Za předpokladu, že je reproduktor zapojen
do el. zásuvky pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný).)

Bliká (bíle
či

Při každém stisknutí tlačítek -/+ (hlasitost) indikátor jednou blikne.
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Indikátor (BLUETOOTH) (modrý)

oranžově) Stisknete-li tlačítka -/+ (hlasitost) a hlasitost je nastavena na nejnižší (0) či nejvyšší úroveň (50 pro
přehrávání hudby/15 pro telefonní hovory), indikátor 3krát zabliká.

Stisknete-li tlačítka + (hlasitost) a - (hlasitost) a současně je podržíte přibl. 5 sekund v případě, že je
funkce Autom. pohotovostní režim zapnutá, indikátor  (napájení) zhasne a pak dvakrát zabliká
oranžově.

Stisknete-li tlačítka + (hlasitost) a - (hlasitost) a současně je podržíte přibl. 5 sekund v případě, že je
funkce Autom. pohotovostní režim vypnutá, indikátor (napájení) zhasne a pak 3krát zabliká
oranžově.

Indikátor  (napájení) mění vzor bílého blikání (5krát zabliká, 4krát zabliká, 1krát zabliká, zhasne*)
podle průběhu aktualizace softwaru.

Když reproduktor poprvé zapnete po aktualizaci softwaru, indikátor  (napájení) zabliká 3krát bíle.

Je-li aktualizace softwaru zrušena aplikací „Sony | Music Center“, indikátor  (napájení) zabliká
4krát bíle.

Není-li aktualizace softwaru úspěšná, indikátor  (napájení) zabliká 4krát oranžově.

Dvojitě
bliká
(oranžově)

Reproduktor detekoval abnormalitu při nabíjení vestavěné baterie. Zastavte nabíjení reproduktoru, chvíli
jej nechte stát a pak reproduktor znovu nabíjejte. Podrobnosti viz „Poznámky k nabíjení“.

Zabliká
3krát (bíle)

Položíte-li koneček prstu na snímač dotyku a indikátor  (napájení) i oranžový indikátor nabíjení
současně 3krát zablikají, došlo k deaktivaci snímače dotyku.
Pomocí aplikace „Sony | Music Center“ lze zaškrtnutí políčka „Deaktivovat snímač dotyku“ zrušit.

V závislosti na situaci zřejmě nebudou vidět všechny vzory blikání.*

Svítí Reproduktor je připojen k zařízení BLUETOOTH.

Dvojitě bliká

Reproduktor přechází do režimu párování.

Bliká
pomalu

Reproduktor čeká na sestavení spojení BLUETOOTH.
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Indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) (bílý)

Příbuzné téma
Součásti a řídicí prvky

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Zabliká
3krát

Po dokončení aktualizace softwaru bliká indikátor BLUETOOTH spolu s bílým indikátorem 
(napájení).

Bliká
Reproduktor čeká na sestavení spojení pro funkci Stereofonní pár.
Indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) bliká, když se nesestaví spojení pro funkci Stereofonní pár.

Svítí Na reproduktoru se používá funkce Stereofonní pár.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Aktualizace předinstalovaného softwaru

Po vydání nové verze softwaru lze aktualizovat předinstalovaný software reproduktoru pomocí následujících metod.
Aktualizací softwaru dojde k přidání nových funkcí, jež umožňují pohodlnější a stabilnější používání reproduktoru.

Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný).

Aktualizace softwaru nelze provádět při provozu s vestavěnou baterií.

1

Zapněte reproduktor.

Indikátor  (napájení) se rozsvítí bíle.

2

Spusťte aplikaci klepnutím na položku [Music Center] na smartphonu apod.

Music Center

3

Klepněte na položku [LSPX-S3].

Při vydání nové verze softwaru se na obrazovce aplikace „Sony | Music Center“ zobrazí oznámení o aktualizaci.

4

Pro aktualizaci postupujte podle pokynů na obrazovce.

Postupem aktualizace softwaru se aktivita bílého indikátoru (napájení) mění (z 5 bliknutí na 4 bliknutí, jedno
bliknutí a pak zhasne).
V závislosti na situaci zřejmě nebudou vidět všechny vzory blikání.
Při prvním zapnutí reproduktoru po aktualizaci softwaru zablikají indikátory  (napájení) a (BLUETOOTH) na
jeho spodní straně 3krát pro potvrzení dokončení aktualizace.

5

Ověřte verzi softwaru reproduktoru.

V aplikaci „Sony | Music Center“ klepněte na položky [LSPX-S3] – [Settings] – [System].
Verzi softwaru indikují znaky „XXXX“ zobrazené pod názvem „LSPX-S3“.

6
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Poznámka

Není-li aktualizace úspěšná, nabijte dobíjecí vestavěnou baterii na kapacitu 40 % či vyšší.

Příbuzné téma
Nabíjení reproduktoru

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Předběžná opatření

Bezpečnost

Viz Referenční příručka dodávaná s reproduktorem.

Důležité informace, jako je název modelu, se nacházejí na spodní straně reproduktoru.

Umístění

Při přenášení reproduktoru uchopte součást jeho základny, nikoli válec z organického skla, aby nedošlo k jeho
vyklouznutí.

Nevkládejte otvorem do reproduktoru cizí předměty.

Na tento výrobek a dodávané příslušenství nestříkejte vodu. Tyto položky nejsou vodotěsné.

Pro vyloučení rizika závad a rozbití či prasklin ve válci z organického skla tento reproduktor nepokládejte ani
nenechávejte na následujících místech:

místo vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, blízko zdroje
tepla či v sauně;

uvnitř vozidla se zavřenými okny (zejména v létě);

místo, kde může dojít ke kondenzaci vlhkosti (u okna, zejména v zimním období);

nadměrně prašné místo;

místo vystavené silným vibracím;

místo, kde se ukládá kosmetika, jako jsou opalovací krémy a krémy na ruce, nebo léky.

Tento reproduktor položte na plochý vodorovný povrch. Při položení na šikmý povrch se může reproduktor kvůli
vlastním vibracím převrátit nebo z něho spadnout, což může způsobit zranění, poruchy či degradaci výkonu.

Tento reproduktor se také může převrátit nebo spadnout z povrchu v závislosti na podmínkách, kde je položen.
Nenechávejte v blízkosti reproduktoru žádné cennosti.

Tento reproduktor není antimagnetický. Zajistěte, aby předměty citlivé na magnetizmus (nahrané pásky, hodinky,
platební či kreditní karty s magnetickým kódováním atd.) byly mimo dosah reproduktoru. Nezapomínejte na to ani při
přenášení reproduktoru.

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

Organické sklo

U reproduktoru je použito organické sklo.
Nesprávné používání organického skla může mít za následek prasknutí skla, což může způsobit zranění nebo někdy
vést k oslepnutí. Může to mít také negativní dopad na kvalitu zvuku, osvětlení apod. Abyste zabránili nehodě, dodržujte
následující pokyny.
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Nevystavujte reproduktor silným nárazům, např. jej nepouštějte z velké výšky, nenarážejte s ním do jiných předmětů
ani na něj nešlapejte. Pokud byste reproduktorem udeřili do tvrdého předmětu, i kdyby to nebylo velkou silou, mohlo
by se organické sklo rozbít, prasknout, odštípnout se nebo zdeformovat, což by mohlo mít za následek selhání nebo
snížení výkonu.

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

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

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

Manipulace s válcem s organickým sklem

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

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

Je-li organické sklo výjimečně znečištěno, otřete jej dodaným čisticím hadříkem, který byl navlhčen studenou vodou.

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

Reproduktor nerozebírejte, protože to může způsobit degradaci výkonu a kvality zvuku.

Osvětlení válce s organickým sklem

Nedívejte se přímo do světla.

O snímači dotyku

Při obsluze položte konečky prstů přímo na snímač dotyku.

Nedotýkejte se snímače dotyku mokrou rukou, aby nedošlo k závadě.

Ostatní

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

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

I když nebudete reproduktor dlouhou dobu používat, nabijte baterii na plnou kapacitu každých 6 měsíců, aby byl
zachován její výkon.

Máte-li otázky či problémy týkající se tohoto reproduktoru, kterými se tato Uživatelská příručka nezabývá, obraťte se
na nejbližšího prodejce Sony.

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Poznámky k nabíjení

Životnost vestavěné lithium-iontové baterie

I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, vestavěnou baterii jednou za 6 měsíců dostatečně nabijte, abyste
zachovali její kapacitu.

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

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

Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátila, může to znamenat, že je dobíjecí
vestavěná baterie na konci životnosti.

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

Pozor

Indikátor  (napájení) začne dvojitě oranžově blikat v případě, že reproduktor během nabíjení vestavěné baterie
detekuje abnormality, jako jsou následující.

Okolní teplota je mimo rozsah 5 – 35 °C.

Vestavěná baterie má nějaký problém.

Nabíjení vestavěné baterie trvá příliš dlouho.

Když dojde k detekci abnormality vestavěné baterie, okamžitě ji přestaňte nabíjet, určitou dobu počkejte a pak
vestavěnou baterii znovu nabíjejte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

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

Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 až 35 °C. Mějte na paměti, že teplota v místnosti může klesnout na 5 °C či
nižší hodnotu v závislosti na ročním období, zejména v zimě.

Během nabíjení se reproduktor zahřívá. Nejedná se o poruchu.

Nevystavujte reproduktor rychlé změně teploty, přímému slunečnímu záření, mlze, písku, prachu ani mechanickému rázu.
Reproduktor také nikdy nenechávejte v autě zaparkovaném na slunci.
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Je-li reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný), dokáže se vestavěná baterie
reproduktoru nabíjet, i když je reproduktor zapnutý. V závislosti na používání reproduktoru však může delší dobu trvat, než dojde
k dokončení nabíjení. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.

Vestavěnou baterii reproduktoru lze nabít připojením reproduktoru k počítači, který je také vybaven nabíjecím portem USB.
Nicméně ne všechny počítače jsou otestovány a shledány kompatibilními s tímto postupem, který navíc není použitelný pro
amatérsky postavené počítače.

Reproduktor nepřipojujte delší dobu k počítači, jehož napájecí zdroj není zapojen do zásuvky el. sítě. V opačném případě může
dojít k vybití baterie počítače.

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

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

Nabíjení z rozbočovače USB je zaručeno pouze v případě použití rozbočovače USB s vlastním napájením a logem autorizace.

Je-li reproduktor připojen k počítači, který není zapojený do el. zásuvky, spotřebovává reproduktor kapacitu baterie počítače.
Nenechávejte počítač s dlouhodobě připojeným reproduktorem, aby nedošlo k vybití baterie počítače.

Příbuzné téma
Nabíjení reproduktoru

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

O bezdrátové technologii BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH pracuje v dosahu přibližně 30 m.

Podporovaná verze a profily standardu BLUETOOTH

Profil je sada funkcí standardizovaných pro všechny vlastnosti zařízení BLUETOOTH. Reproduktor podporuje
následující verzi a profily standardu BLUETOOTH.
Podporovaná verze BLUETOOTH: Standard BLUETOOTH, verze 5,0
Podporované profily BLUETOOTH:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umožňuje přenos a příjem hudebního obsahu s vysokou kvalitou.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umožňuje nastavit hlasitost a provádět operace přehrát/pozastavit
hudbu nebo přejít na začátek další/aktuální skladby.
HSP (Headset Profile)*: Umožňuje telefonovat a obsluhovat mobilní telefon.
HFP (Hands-free Profile)*: Umožňuje telefonovat handsfree a obsluhovat mobilní telefon.

Maximální dosah komunikace

Bezdrátovou technologii BLUETOOTH lze používat mezi reproduktorem a zařízením, které jsou od sebe vzdáleny do 30
m.
Maximální dosah komunikace může být kratší za následujících podmínek.

Stojí-li mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaká překážka, například osoba, kov či stěna.
Jestliže se v blízkosti reproduktoru využívá zařízení s bezdrátovým připojením k síti LAN.
Jestliže se v blízkosti reproduktoru využívá mikrovlnná trouba.
Pokud se v blízkosti reproduktoru využívá zařízení generující elektromagnetické záření.

Rušení pocházející z jiných zařízení

Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11b/g) využívají stejný kmitočet (2,4 GHz), takže může
docházet k mikrovlnným interferencím s následným zhoršením rychlosti komunikace, šumem či nemožností připojení ve
chvíli, kdy reproduktor používáte v blízkosti zařízení s bezdrátovým připojením k síti LAN.

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vysílané zařízením BLUETOOTH mohou ovlivnit provoz elektronických lékařských přístrojů. Na následujících
místech reproduktor či jiná zařízení BLUETOOTH vypněte, aby nedošlo ke způsobení nehody:

v místech výskytu hořlavých plynů, v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech či na čerpacích stanicích,
v blízkosti automatických dveří či požárních hlásičů.

Poznámka
Využívání funkce BLUETOOTH vyžaduje, aby připojované zařízení BLUETOOTH pracovalo ve stejném profilu jako reproduktor.
Mějte také na paměti, že i přes použití stejného profilu se může funkce zařízení v závislosti na konkrétních specifikacích lišit.

Z důvodu vlastností bezdrátové technologie BLUETOOTH se při telefonování či poslechu hudby zvuk v reproduktoru v porovnání
s přehrávajícím zařízením BLUETOOTH přehrává s mírným zpožděním.

Reproduktor podporuje bezpečnostní vlastnosti odpovídající standardu BLUETOOTH k zajištění bezpečného spojení
prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH, avšak zabezpečení nemusí být v závislosti na nastaveních dostatečné. Při

Podporuje-li mobilní telefon s funkcí BLUETOOTH profil HFP i HSP, použijte HFP (Hands-free Profile).*
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využívání komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH buďte opatrní.

Neneseme zodpovědnost za žádné úniky informací, ke kterým dojde během komunikace BLUETOOTH.

Zařízení s funkcí BLUETOOTH musí vyhovovat standardům technologie BLUETOOTH stanoveným asociací Bluetooth SIG, Inc.
a musí být atestováno. Některá připojená zařízení však v závislosti na funkcích a specifikacích nemusí být možné připojit nebo
tato zařízení nemusejí fungovat správně i přesto, že výše zmíněnému standardu BLUETOOTH vyhovují.

V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru, komunikačním prostředí nebo použití může dojít k šumu či
přerušení zvuku.

Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes BLUETOOTH, protože v pořadech může docházet
k šumu.

Umístěte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd., protože v pořadech může docházet k šumu.

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation

71



Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Prohlášení o licenci

Poznámky týkající se licence

Tento výrobek obsahuje software, který společnost Sony využívá v rámci licenční dohody s vlastníkem jeho autorských
práv. Na základě požadavku vlastníka autorských práv k softwaru jsme povinni zveřejnit obsah této dohody.
Otevřete prosím následující URL adresu a přečtěte si obsah licence.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/

Upozornění k softwaru podléhajícímu GNU GPL/LGPL

Software zahrnutý v tomto výrobku obsahuje autorskými právy chráněný software, který je licencován v rámci licence
GPLv2 a dalších licencí, které mohou vyžadovat přístup ke zdrojovému kódu. Kopie příslušného zdrojového kódu podle
požadavku licence GPLv2 (a dalších licencí) se nachází na http://www.sony.net/Products/Linux/.
Zdrojový kód na fyzickém médiu podle požadavku licence GPLv2 můžete od nás získat po dobu tří let od naší poslední
dodávky tohoto výrobku prostřednictvím formuláře na http://www.sony.net/Products/Linux/.
Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto údaje.
Upozorňujeme, že společnost Sony nemůže odpovídat ani reagovat na jakékoli dotazy ohledně obsahu zdrojového
kódu.

Vyloučení odpovědnosti týkající se služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění.
Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

5-029-391-61(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Ochranné známky

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

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

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

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

Apple, logotyp Apple, iPhone, iPod touch, Mac, macOS a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích.
App Store je služební známka spolecnosti Apple Inc.

Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple
označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost
Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto
zařízením.

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky organizace USB Implementers Forum.

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

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance®.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Symboly ™ a ® jsou v dokumentech vynechány.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Co mohu udělat k vyřešení problému?

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

Najděte symptomy problému v dokumentu Uživatelská příručka a zkuste všechny uvedené nápravné akce.
Nabijte reproduktor. 
Některé problémy lze vyřešit nabitím vestavěné baterie.
Restartujte reproduktor.
Zinicializujte reproduktor. 
Dojde k obnovení výchozích továrních nastavení, jako je hlasitost apod., a k vymazání všech údajů o párování.
Vyhledejte informace o tomto problému na webové stránce zákaznické podpory.
Pro informace o podpoře reproduktoru viz následující domovské stránky podpory:

Pro zákazníky v Severní a Jižní Americe: 
https://www.sony.com/am/support
Pro zákazníky v Evropě: 
https://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v Číně: 
https://service.sony.com.cn
Pro zákazníky v ostatních zemích/regionech: 
https://www.sony-asia.com/support

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

Příbuzné téma
Restartování reproduktoru
Inicializace reproduktoru
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Reproduktor nelze nabít

Při použití napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný) ověřte, že je řádně zapojen kabel USB do reproduktoru a
napájecího adaptéru USB. Pak ověřte, že je řádně zapojen napájecí adaptér USB do el. zásuvky.

Při použití napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný) ověřte, že je schopen dodávat výstupní proud 1,5 A nebo
vyšší. Napájecí adaptér USB s výstupním proudem 500 mA až nižším než 1,5 A lze použít také, ale může velmi
dlouho trvat, než se nabíjení dokončí. Při použití takového napájecího adaptéru USB doporučujeme před nabíjením
baterie reproduktor vypnout. Při použití napájecího adaptéru USB s výstupním proudem nižším než 500 mA nelze
nabíjení baterie zaručit. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě nebo také na použití reproduktoru.

Reproduktor podporuje napájecí adaptéry USB které jsou schopné dodávat výstupní proud 1,5 A. Pro nabíjení
baterie není zaručeno použití jakýchkoli jiných zařízení. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě
nebo také na použití reproduktoru.

Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 až 35 °C. Mějte na paměti, že teplota v místnosti může klesnout
na 5 °C či nižší hodnotu v závislosti na ročním období, zejména v zimě.

Vestavěnou baterii reproduktoru lze nabít připojením kabelu USB zapojeného do reproduktoru k počítači, který je
také vybaven nabíjecím portem USB. Nicméně ne všechny počítače jsou otestovány a shledány kompatibilními
s tímto postupem, který navíc není použitelný pro amatérsky postavené počítače.

Používáte-li reproduktor s vysokou hlasitostí, může se v závislosti na typu či specifikacích napájecího adaptéru USB
snížit zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie, nebo se může reproduktor vypnout, i když je připojen k el.
zásuvce. pomocí napájecího adaptéru USB. To však neznamená nějakou poruchu. V takovém případě vypněte
reproduktor před jeho použitím a nechte baterii zcela nabít.

Příbuzné téma
Nabíjení reproduktoru

O indikátorech

Poznámky k nabíjení
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Reproduktor nelze zapnout, nebo se reproduktor náhle vypne

Dobíjecí vestavěná baterie může být vybitá nebo jí dochází kapacita. Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí
napájecího adaptéru USB (komerčně dostupný).

Používáte-li reproduktor s vysokou hlasitostí, může se v závislosti na typu či specifikacích napájecího adaptéru USB
snížit zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie, nebo se může reproduktor vypnout, i když je připojen k el.
zásuvce. pomocí napájecího adaptéru USB. To však neznamená nějakou poruchu. V takovém případě vypněte
reproduktor před jeho použitím a nechte baterii zcela nabít.

Mohlo dojít k aktivaci funkce Autom. pohotovostní režim. Napájení se automaticky vypne po přibl. 15 minutách za
určitých okolností, např. když je nízká hlasitost audiovstupu. Zvyšte hlasitost připojeného zařízení nebo funkci
Autom. pohotovostní režim vypněte.

Příbuzné téma
Nabíjení reproduktoru

Funkce Autom. pohotovostní režim (úspora energie)
Poznámky k nabíjení
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Zkreslený zvuk/žádný zvuk/nízká úroveň zvuku/hučení nebo šum na výstupu
reproduktoru/žádný či slabý hlas účastníků

Ověřte, že hlasitost připojeného zařízení není extrémně vysoká.

Disponuje-li připojené zařízení funkcí ekvalizéru, vypněte ji.

Ověřte, že je zapnutý reproduktor i připojené zařízení.

Zvyšte hlasitost reproduktoru a připojeného zařízení.

Ověřte, že připojené zařízení přehrává.

V případě připojení počítače k reproduktoru ověřte, že je zvukový výstup počítače nastaven na zařízení
BLUETOOTH.

Ověřte, že reproduktor sestavil spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.

Spárujte reproduktor a zařízení BLUETOOTH znovu.

Reproduktor mějte vždy mimo dosah mikrovlnné trouby, Wi-Fi® atd.

Umístěte zařízení BLUETOOTH blíže k reproduktoru. Nachází-li se mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH
překážka, dejte jí mimo cestu.

Začne-li indikátor nabíjení pomalu blikat, vypněte reproduktor a dostatečně nabijte vestavěnou baterii.

Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes spojení BLUETOOTH, protože
v pořadech může docházet k šumu.

Umístěte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd., protože v pořadech může docházet k šumu.

Je-li další zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH nebo klávesnice BLUETOOTH, spojeno se zařízením
BLUETOOTH sloužícím pro funkci Stereofonní pár, funkci Párty-připojení či funkci telefonního hovoru, zatímco je tato
funkce používána na reproduktoru, ukončete spojení s dalším zařízením BLUETOOTH.

U některých zařízení BLUETOOTH lze změnit kvalitu bezdrátového přehrávání. Je-li dané zařízení kompatibilní
s touto funkcí, vyberte možnost „Priorita stabilního připojení (SBC)“ místo kvality zvuku. Podrobné informace viz
návod k použití dodaný se zařízením.

Vyberte možnost „Priorita stabilního připojení (SBC)“ pro kvalitu bezdrátového přehrávání reproduktoru.

Nainstalujte nejnovější verzi aplikace „Sony | Music Center“ na připojené zařízení. Nelze-li použít nejnovější verzi
aplikace „Sony | Music Center“ nebo nelze připojit reproduktor a zařízení BLUETOOTH přes spojení BLUETOOTH,
odinstalujte aplikaci „Sony | Music Center“ a nainstalujte ji znovu.

Při přijetí/uskutečnění telefonního hovoru ověřte, že je výstup zařízení BLUETOOTH nastaven na reproduktor.

Příbuzné téma

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®
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Poslech hudby zařízení přes spojení BLUETOOTH

Výběr kvality přehrávání hudby přes spojení BLUETOOTH (kodek)
O indikátorech

Nabíjení reproduktoru

Přijetí hovoru
Uskutečnění hovoru
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Během používání slábne zvuk

Ke slábnutí zvuku může dojít v následujících případech. Nejedná se o poruchu.

Když je vestavěná baterie téměř vybitá a indikátor nabíjení pomalu bliká, zatímco reproduktor je napájen pouze
vestavěnou baterií.

Když je dobíjecí vestavěná baterie téměř vybitá kvůli dlouhotrvajícímu použití reproduktoru při vysoké hlasitosti,
přestože byl reproduktor připojen k el. zásuvce napájecím adaptérem USB (komerčně dostupný) nebo k počítači,
který disponuje nabíjecím portem USB.

Když je vysoká okolní teplota reproduktoru.

Slábne-li při používání reproduktoru zvuk, proveďte níže uvedený postup.

Příbuzné téma
Poznámky k nabíjení
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Vypněte reproduktor.1.
Dostatečně nabijte vestavěnou baterii.2.
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH

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

Reproduktor mějte vždy mimo dosah mikrovlnné trouby.

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

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

Pro zařízení Apple iOS je jednotka kompatibilní se systémem iOS 10.0 a novějším. Spojení BLUETOOTH není
dostupné na zařízeních se systémem iOS 9.x a starším.

Pro použití funkce Stereofonní pár nebo Párty-připojení jej spárujte s reproduktorem, na jehož spodní straně bliká
indikátor (BLUETOOTH) modře.

Nebliká-li indikátor (BLUETOOTH) dvojitě modře, stiskněte tlačítko (BLUETOOTH) na spodní straně
reproduktoru. Zazní zvukový signál* a indikátor (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (párovací režim).

Když je reproduktor zinicializován, zařízení iPhone/iPod touch se nebude moci připojit k reproduktoru. V takovém
případě odstraňte údaje o párování na zařízení iPhone/iPod touch a pak je spárujte znovu.

Ověřte, že je zařízení BLUETOOTH zapnuto a že je na něm zaktivována funkce BLUETOOTH.

Nezobrazí-li se reproduktor na zařízení BLUETOOTH, vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení a pak funkci
BLUETOOTH zapněte znovu. To může zlepšit situaci.

Příbuzné téma

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

O indikátorech

Inicializace reproduktoru
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Příklad zvukového signálu  (Přehrávání může vyžadovat nejnovější prohlížeč.)*
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k reproduktoru pro funkci Stereofonní pár

Po připojení 2 reproduktorů LSPX-S3 proveďte párovací postup mezi zařízením BLUETOOTH a reproduktorem, na
jehož spodní straně bliká modrý indikátor (BLUETOOTH).

Příbuzné téma
Stereofonní přehrávání pomocí 2 reproduktorů (funkce Stereofonní pár)
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

S reproduktorem se nelze připojit přes funkci Párty-připojení

Ověřte, že je zařízení kompatibilní s funkcí Párty-připojení. Pro připojení nelze použít zařízení kompatibilní s funkcí
Wireless Party Chain.

Zaktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi u všech reproduktorů, které chcete touto funkcí propojit.
(Podrobnosti o aktualizačním postupu viz „Aktualizace předinstalovaného softwaru“.)

Před nastavením funkce Párty-připojení zaktualizujte aplikaci „Sony | Music Center“ na nejnovější verzi.

Zajistěte umístění v rozsahu 1 m u všech reproduktorů, které chcete touto funkcí propojit.

Po připojení více reproduktorů proveďte postup párování mezi reproduktorem s modře blikajícím indikátorem 
(BLUETOOTH) a zařízením BLUETOOTH.

Příbuzné téma
Využívání přehrávání hudby a propojeného osvětlení s více reproduktory (funkce Párty-připojení)
Aktualizace předinstalovaného softwaru
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Restartování reproduktoru

Reproduktor restartujte stisknutím a podržením tlačítka  (napájení) přibl. 8 sekund v těchto a podobných situacích.

Po zapnutí reproduktoru jej nelze obsluhovat.

Po řešení problémů párování nelze reproduktor obsluhovat.

Při zahájení procesu restartování dojde k vypnutí reproduktoru a po dokončení procesu k jeho opětovnému zapnutí.

Poznámka
Restartování reproduktoru neodstraní jeho údaje o párování.

Restartování reproduktoru může změnit jeho nastavení hlasitosti, funkce či zvuku.

Příbuzné téma
Inicializace reproduktoru
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Uživatelská příručka

Skleněný reproduktor
LSPX-S3

Inicializace reproduktoru

Nelze-li reproduktor po restartování správně obsluhovat, obnovte jeho výchozí tovární nastavení inicializací
reproduktoru.
Při zapnutém reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko - (hlasitost) a tlačítko (BLUETOOTH) na spodní straně
reproduktoru, dokud nedojde k jeho vypnutí (přibl. 5 sekund či déle).

Reproduktor se zinicializuje. Dojde k obnovení výchozích továrních nastavení, jako je hlasitost apod., a k vymazání
všech údajů o párování.

Poznámka

Když je reproduktor vypnutý, nelze jej zinicializovat.

Příbuzné téma

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Restartování reproduktoru
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