
Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

În continuare, veți găsi explicații privind utilizarea difuzorului din sticlă. Selectați un subiect din panoul de navigare.
Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Primii pași

Componente și comenzi

Sursă de alimentare/încărcare

Încărcarea difuzorului

Pornirea alimentării

Închiderea

Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH (pornire automată)

Funcția Intrare automată în modul de așteptare (economisire energie)

Realizarea conexiunilor

Conexiune BLUETOOTH

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

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

Audiții muzicale

Dispozitiv BLUETOOTH

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH

Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH (codec)

Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan (conexiune multidispozitiv)

Funcția Pereche Stereo

Redarea stereo cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)

Încheierea utilizării funcției Pereche Stereo

Funcția Petreceri Conectate

Redarea muzicii și iluminarea în ansamblu cu mai multe difuzoare (funcția Petreceri conectate)

Utilizarea funcției de iluminare

Despre funcția de iluminare

Ajustarea intensității ledului de iluminare (Mod iluminare)

Activarea/dezactivarea ledului de iluminare

Mod lumânare: experimentare

Modificarea setării de pâlpâire pentru Mod lumânare

Apeluri telefonice

Primirea unui apel

Efectuarea unui apel

Funcții suplimentare

Utilizarea funcției Temporizator autoînchidere

Utilizarea „Sony | Music Center”

Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”

Instalarea „Sony | Music Center”

Informații

Despre indicatoare
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Actualizarea software-ului preinstalat

Note privind utilizarea

Măsuri de precauție

Note privind încărcarea

Despre tehnologia BLUETOOTH wireless

Notificare cu privire la licențe

Mărci comerciale

Rezolvarea problemelor

Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Alimentarea electrică

Nu se poate încărca difuzorul

Nu se poate porni difuzorul sau difuzorul se oprește brusc

Sunet

Sunet distorsionat/Sunet absent/Volum redus/Bâzâit sau zgomot la ieșirea difuzorului/Vocea apelanților nu se aude sau volumul
vocii este redus

Sunetul scade în timpul utilizării

Conexiune BLUETOOTH

Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH

Nu se poate conecta un dispozitiv cu BLUETOOTH la difuzor pentru funcția Pereche Stereo

Nu se poate conecta cu un difuzor pentru realizarea funcției Petreceri conectate

Resetare

Repornirea difuzorului

Inițializarea difuzorului
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Componente și comenzi

Secțiunea butoane/indicatoare/borne/Secțiunea difuzor/led de iluminare

Secțiunea de operare de pe suprafața inferioară

Butonul și indicatorul (alimentare)1.

Butonul (apelare)2.

Senzor tactil3.

Led iluminare4.

Tweeter din sticlă organică5.

Butoane -/+ (volum)6.

Port DC IN 5V (USB Type-C®) și indicator de încărcare
Bateria încorporată a difuzorului poate fi încărcată când este conectată la o priză c.a. prin cablul USB Type-C furnizat
și un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț).

7.

Microfon8.
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Pentru clienții noștri cu deficiențe de vedere:
Butonul de alimentare, butonul de apelare și butoanele de reglare a volumului se află pe porțiunea cu material textil din
partea inferioară a difuzorului.
Cele două butoane din dreapta mufei USB de pe suprafața cu material textil sunt butoanele de reglare a volumului.
Butoanele din stânga mufei USB de pe suprafața acoperită cu material textil sunt butonul de alimentare și butonul de
apelare. Butonul din capăt stânga este butonul de alimentare. Fiecare dintre butoane are pictograma conturată și ieșită
în relief pentru a vă ajuta să identificați butonul doar prin atingere.
Șanțul de deasupra mufei USB este senzorul tactil.
Puteți regla intensitatea ledului de iluminare dacă mișcați degetul spre dreapta sau spre stânga pe senzorul tactil.
Pe suprafața inferioară, când difuzorul este ținut cu mufa USB orientată în sus, butonul din stânga este butonul
temporizatorului, iar butonul din dreapta este butonul BLUETOOTH/butonul Pereche Stereo. Ambele butoane sunt ieșite
în relief, pentru a vă ajuta să le localizați prin atingere.

Subiect asociat
Despre indicatoare

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Butonul (BLUETOOTH) cu indicator/Butonul ST PAIR (Pereche Stereo) cu indicator1.

Butonul (temporizare)2.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Încărcarea difuzorului

Difuzorul poate fi alimentat fie de la o priză c.a. conectată prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț), fie de la bateria
litiu-ion reîncărcabilă încorporată.
La prima utilizare a difuzorului, asigurați-vă că încărcați bateria încorporată mai mult de o 1 oră înainte de a-l porni.
Odată ce ați preîncărcat bateria încorporată, puteți utiliza difuzorul numai cu energia de la baterie.

Verificarea finalizării încărcării
Dacă bateria încorporată este complet încărcată când conectați difuzorul la o priză c.a. cu un adaptor c.a. USB
(disponibil în comerț), indicatorul de alimentare se aprinde în portocaliu, iar apoi se stinge după aproximativ 1 minut.

Când utilizați smartphone-uri Android cu OS 8.1 sau versiuni ulterioare instalate
Când difuzorul este conectat la smartphone-ul Android printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH,
atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] pe smartphone. Nivelul de energie rămas în bateria difuzorului

Conectați difuzorul la o priză c.a. pentru a-l încărca.

Conectați un capăt al cablului USB Type-C® la portul DC IN 5V de pe difuzor și celălalt capăt la un adaptor c.a.
USB (disponibil în comerț) și apoi conectați adaptorul c.a. USB la o priză c.a.
Difuzorul acceptă adaptoare c.a. USB care pot distribui un curent de ieșire de 1,5 A. Nu se garantează utilizarea
niciunui alt dispozitiv la încărcarea bateriei.

Indicatorul de încărcare se aprinde în portocaliu când încărcarea este în curs.
Durata estimată de încărcare variază în funcție de capacitatea de putere de ieșire a adaptorului USB c.a. conectat
(disponibil în comerț). În plus, poate fi mai mare decât durata de încărcare menționată mai jos, în funcție de tipul și
specificațiile adaptorului USB c.a. și cablului USB. Durata de încărcare poate diferi de cea specificată mai jos, în
funcție de temperatura ambiantă sau de utilizarea difuzorului.
Următoarea durată este oferită ca referință.

Când este conectat un adaptor USB c.a. disponibil în comerț, care poate să distribuie un curent de ieșire de 1,5
A sau mai mult, încărcarea se încheie în aproximativ 5 ore* și indicatorul de încărcare se stinge.

Când utilizați un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, asigurați-vă că are capacitatea de a produce un curent
de ieșire de 1,5 A sau mai mult. Puteți utiliza un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire 500 mA sau mai mult,
însă mai mic de 1,5 A, însă întregul proces de încărcare poate dura foarte mult.

1

Timpul necesar încărcării bateriei încorporate epuizate, până la capacitate maximă, când difuzorul se oprește.*
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se afișează odată cu denumirea dispozitivului BLUETOOTH conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de
utilizare ce însoțesc smartphone-ul dvs. Android.
Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe smartphone poate prezenta diferențe față de nivelul de
energie rămas efectiv în bateria difuzorului. A se consulta aceste informații doar în scop orientativ.

Când utilizați iPhone/iPod touch cu iOS 10.0 sau versiuni ulterioare instalate
Când difuzorul este conectat la iPhone/iPod touch printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, nivelul
de putere rămas în bateria difuzorului se afișează pe ecranul de widget al telefonului iPhone/iPod touch. Pentru
detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. iPhone/iPod touch.
Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe iPhone/iPod touch poate prezenta diferențe față de nivelul
de energie rămas efectiv în bateria difuzorului. A se consulta aceste informații doar în scop orientativ.

Durata de viață a bateriei încorporate (prin conexiunea BLUETOOTH)
În jur de 8 ore

Nivel volum: 41

Sunetul: Bass Boost* dezactivat

Iluminare: Mod iluminare (Nivel Luminozitate: 16 (implicit))

În jur de 4 ore

Nivel volum: 50 (maximum)

Sunetul: Bass Boost* activat

Iluminare: Mod iluminare (Nivel Luminozitate: 32 (maximum))

Viața utilă a bateriei încorporate este măsurată cu ajutorul sursei noastre de muzică specificate.
Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redate, temperaturii ambiante și
condițiilor de utilizare.

Când bateria încorporată este aproape descărcată
Când indicatorul de încărcare începe să clipească lent, bateria încorporată este aproape descărcată și necesită
încărcare.
Dacă indicatorul de alimentare clipește în portocaliu de 3 ori și se stinge când porniți difuzorul, bateria încorporată s-a
epuizat și necesită încărcare.

Sugestie
Puteți încărca bateria încorporată a difuzorului dacă ați conectat cablul USB și difuzorul la un computer echipat și cu un port de
USB destinat încărcării. Cu toate acestea, nu toate computerele sunt testate și nu se constată compatibilitatea tuturor cu această
procedură, iar procedura nu se aplică computerelor artizanale.

Dacă difuzorul este conectat la o priză c.a. printr-un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau la un computer prevăzut cu un
port de încărcare USB, bateria încorporată a difuzorului se poate încărca și în timp ce redarea muzicală de la difuzor este în curs.
Totuși, încărcarea poate dura mai mult, în funcție de gradul de utilizare a difuzorului. Se recomandă să opriți difuzorul înainte de
încărcarea bateriei.

Notă
Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C
sau mai puțin, în funcție de anotimp, mai ales iarna (de exemplu).

Utilizați „Sony | Music Center” pentru a schimba setările Sunetul.*
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În funcție de tipul sau specificațiile adaptorului c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum mare, nivelul de încărcare rămas în
bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar și în timp ce difuzorul este conectat la o priză
c.a. prin adaptorul c.a. USB. Însă acest fenomen nu indică o defecțiune. În astfel de situații, opriți difuzorul și lăsați bateria să se
încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.

Când utilizați difuzorul la un volum ridicat pe perioade îndelungate, bateria încorporată se poate descărca chiar dacă difuzorul
este conectat la o priză c.a. Drept urmare, volumul se reduce. Aceasta nu este o defecțiune. Opriți difuzorul și încărcați bateria
încorporată la un nivel suficient.

Puterea maximă de ieșire va fi mai mică dacă bateria încorporată se epuizează.

Dacă temperatura ambiantă este mare sau dacă redarea muzicii este pornită în timp ce încărcarea bateriei este în curs, difuzorul
poate reduce automat volumul din motive de siguranță.

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

Nu încărcați bateria încorporată a difuzorului în locuri în care se poate stropi cu apă. Difuzorul nu este prevăzut să fie
impermeabil.

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

Conexiunea multidispozitiv nu este compatibilă cu HFP (Hands-free Profile). Prin urmare, când utilizați conexiunea
multidispozitiv, energia rămasă în bateria difuzorului nu este afișată pe smartphone-ul Android sau pe iPhone/iPod touch.

Când smartphone-ul Android este configurat să utilizeze numai A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pentru a realiza
conexiuni BLUETOOTH, nivelul de energie rămas în bateria difuzorului nu se afișează pe smartphone.

Când funcția Pereche Stereo este în curs de utilizare, se afișează nivelul rămas în bateria difuzorului cu conexiune
BLUETOOTH. Nivelul rămas în bateria celuilalt difuzor nu se afișează.

Subiect asociat
Pornirea alimentării
Note privind încărcarea

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Pornirea alimentării

Notă

Dacă indicatorul de încărcare clipește de 3 ori și difuzorul se oprește la pornire, bateria reîncărcabilă încorporată s-a epuizat.
Încărcați bateria încorporată.

Când indicatorul de încărcare începe să clipească lent, bateria încorporată este aproape descărcată și necesită încărcare.

Subiect asociat
Închiderea
Încărcarea difuzorului

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Apăsați butonul (alimentare).

Indicatorul (alimentare) se aprinde în alb, iar indicatorul (BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului
clipește lent în albastru.

Când difuzorul nu are informații de asociere, de exemplu în condițiile primei utilizări a funcției BLUETOOTH după
cumpărare, indicatorul (BLUETOOTH) continuă să clipească dublu în albastru.

1
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Închiderea

Sugestie
Dacă opriți difuzorul când este conectat la o priză c.a. printr-un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) și funcția de așteptare
BLUETOOTH este activată, indicatorul (alimentare) se va aprinde în portocaliu, iar difuzorul va intra în modul de așteptare
BLUETOOTH*.

Subiect asociat
Funcția Intrare automată în modul de așteptare (economisire energie)

Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH (pornire automată)

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Apăsați butonul (alimentare).

Indicatorul (alimentare) și indicatorul (BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului se sting.

1

 La momentul achiziției, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.*

10



Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH (pornire automată)

Când funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, difuzorul pornește automat atunci când acționați un dispozitiv cu
BLUETOOTH și inițiază conexiunea BLUETOOTH.
Înainte de a utiliza difuzorul, rețineți următoarele:

Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată numai cu condiția ca difuzorul să fie conectat la o priză c.a. printr-un
adaptor USB c.a. (disponibil în comerț). Dacă difuzorul funcționează numai cu energie de la bateria reîncărcabilă
încorporată, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.

Asociați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH în prealabil. Dacă informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor,
de exemplu când difuzorul este utilizat pentru prima dată după cumpărare, difuzorul nu va intra în modul de
așteptare BLUETOOTH.

Conectați difuzorul la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț).1

Porniți difuzorul.

Indicatorul (alimentare) se aprinde în alb.

2

Atingeți [Music Center] pe smartphone-ul dvs. etc. pentru a porni aplicația.

Music Center

3

Atingeți [LSPX-S3].4
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Pentru a dezactiva funcția de așteptare BLUETOOTH
La pasul de mai sus, atingeți caseta de selectare aferentă [Bluetooth Standby] pentru a debifa caseta de selectare.
Funcția de așteptare BLUETOOTH va fi dezactivată.

Sugestie
Când funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, indicatorul (alimentare) se aprinde în portocaliu cât difuzorul este oprit.
(Cu condiția ca difuzorul să fie conectat la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț).)

Subiect asociat
Încărcarea difuzorului
Pornirea alimentării

Despre indicatoare

Atingeți [Settings].5

Atingeți [Power Option].6

Atingeți caseta de selectare aferentă [Bluetooth Standby] pentru a o selecta.

Caseta de selectare aleasă indică activarea funcției BLUETOOTH.

7

Reveniți la ecranul superior pentru difuzor (ecranul de la pasul ).

Modificarea setărilor este aplicată.

8
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Funcția Intrare automată în modul de așteptare (economisire energie)

În cazul următoarelor situații, difuzorul se închide automat în 15 minute pentru a economisi energia din bateria
reîncărcabilă încorporată.
La momentul achiziției, funcția Intrare automată în modul de așteptare este dezactivată.

Nu se acționează difuzorul.

Funcția hands-free a telefonului mobil (smartphone) conectat este setată pe dezactivare, iar telefonul mobil
(smartphone) nu redă muzică (audio) și nici nu este acționat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce
însoțesc telefonul mobil.

Dispozitivul BLUETOOTH conectat, de exemplu un WALKMAN®, nu redă muzică (audio) și nici nu este acționat.

Sugestie
Puteți activa sau dezactiva funcția Intrare automată în modul de așteptare dacă utilizați „Sony | Music Center”.

Notă
Când difuzorul este conectat la un iPhone/iPod touch printr-o conexiune BLUETOOTH, funcția Intrare automată în modul de
așteptare este dezactivată.

În timp ce Temporizator autoînchidere este activ, funcția Intrare automată în modul de așteptare este dezactivată.

Pornirea/oprirea funcției Intrare automată în modul de așteptare

Subiect asociat
Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”

Utilizarea funcției Temporizator autoînchidere

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Porniți difuzorul.1

Apăsați prelungit și simultan butonul + (volum) și butonul - (volum) timp de aproximativ 5 secunde.

Când funcția Intrare automată în modul de așteptare este activată, indicatorul (alimentare) clipește de două
ori în portocaliu.

Când funcția Intrare automată în modul de așteptare este dezactivată, indicatorul (alimentare) clipește de 3
ori în portocaliu.

2
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor
conecta fără a folosi fire.
Pentru asocierea cu un al doilea dispozitiv cu BLUETOOTH sau cu altele, efectuați următoarea procedură de asociere
pentru fiecare dispozitiv.
Înainte de a utiliza difuzorul, nu uitați să urmați pașii de mai jos:

Așezați dispozitivul BLUETOOTH la maximum 1 m față de difuzor.

Conectați difuzorul la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț). Aveți și alternativa de a încărca
bateria încorporată la un nivel suficient.

Pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice de la difuzor, reduceți volumul, atât la dispozitivul
BLUETOOTH, cât și la difuzor, sau opriți redarea muzicii.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, volumul dispozitivului poate fi sincronizat cu difuzorul.

Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul cu BLUETOOTH pentru a le consulta ulterior.

Porniți difuzorul.1

Verificați starea indicatorului (BLUETOOTH) de pe partea inferioară a difuzorului.

Când indicatorul clipește de două ori

După ce asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH pentru prima dată de la achiziționarea sau inițializarea
difuzorului (difuzorul nu are informații despre asociere), difuzorul intră automat în modul de asociere când este
pornit. Treceți la pasul .

Când indicatorul clipește lent

2
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Difuzorul caută dispozitive cu BLUETOOTH asociate.

Pentru a asocia difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH secundar sau ulterior (difuzorul având informații
despre asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul .

Pentru reconectarea la dispozitivul cu BLUETOOTH care a fost înregistrat (asociat), treceți la pasul .
Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH. În
funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH, acesta poate fi reconectat prin simpla pornire a alimentării la difuzor.
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

Difuzorul a fost conectat la dispozitivul cu BLUETOOTH.
Pentru a vă conecta la alte dispozitive cu BLUETOOTH, urmați una dintre procedurile de mai jos.

Pentru a asocia difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH secundar sau ulterior (difuzorul având informații
despre asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul .

Pentru reconectarea la dispozitivul cu BLUETOOTH care a fost înregistrat (asociat), treceți la pasul .
Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.

Apăsați butonul (BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului.

Veți auzi o notificare sonoră* din difuzor, iar indicatorul (BLUETOOTH) va începe să clipească de două ori (modul
de asociere).

3

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

Dacă funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv cu BLUETOOTH care a fost conectat anterior la difuzor, difuzorul este
reconectat la dispozitiv imediat după ce este pornit.

Instrucțiunile de mai sus privind dispozitivul BLUETOOTH au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare
ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

La difuzor se pot conecta simultan până la 2 dispozitive cu BLUETOOTH. Când unul dintre dispozitive începe să redea muzică
pe un alt dispozitiv, difuzorul comută ieșirea și începe să emită sunet de la noul dispozitiv (conexiune multidispozitiv).

Notă
În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau cu versiunile ulterioare. Conexiunea prin
BLUETOOTH nu este disponibilă la dispozitivele cu iOS 9.x sau alte versiuni anterioare.

Modul de asociere al difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute și indicatorul (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate
acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat.
Dacă modul de asociere este eliberat înainte de finalizarea procesului, repetați de la pasul .

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

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

Informațiile de asociere au fost șterse după reparații etc.

Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate,
informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.

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

Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta dispozitivul
BLUETOOTH. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din dispozitivul dvs. BLUETOOTH și apoi efectuați

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

Când apare o listă a dispozitivelor detectate pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, selectați „LSPX-S3”.
Dacă se solicită o cheie de acces* prin afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, introduceți „0000”.

4

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

Efectuați conexiunea prin BLUETOOTH de la dispozitivul cu BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi o notificare sonoră* de la difuzor, iar indicatorul
(BLUETOOTH) se va aprinde constant în loc să clipească.

Când conexiunea prin BLUETOOTH nu este realizată, repetați începând cu pasul .

5

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

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

Când utilizați funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri conectate, nu puteți utiliza conexiunea multidispozitiv.

Subiect asociat
Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH

Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)
Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan (conexiune multidispozitiv)

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

18



Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

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

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor
conecta fără a folosi fire.
Este necesară asocierea unui dispozitiv cu difuzorul pentru a putea realiza o conexiune BLUETOOTH pentru prima dată.
Efectuați aceleași proceduri pentru a vă asocia cu alte dispozitive.

Sisteme de operare acceptate
Windows 10, Windows 8.1
Efectuați următoarele acțiuni înainte de a începe.

Așezați computerul pe o rază de 1 m față de difuzor.

Conectați difuzorul la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț). Aveți și alternativa de a încărca
bateria încorporată la un nivel suficient.

Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta ulterior.

Pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice de la difuzor, reduceți volumul, atât la dispozitivul
BLUETOOTH, cât și la difuzor, sau opriți redarea muzicii.

Porniți difuzorul computerului.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe (silențios), sunetul nu este redat prin difuzorul BLUETOOTH.

Când difuzorul computerului este pornit:

Porniți difuzorul.1

Verificați starea indicatorului  (BLUETOOTH) de pe partea inferioară a difuzorului.

Când indicatorul clipește de două ori

2
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După ce asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH pentru prima dată de la achiziționarea sau inițializarea
difuzorului (difuzorul nu are informații despre asociere), difuzorul intră automat în modul de asociere când este
pornit. Treceți la pasul .

Când indicatorul clipește lent

Difuzorul caută dispozitive cu BLUETOOTH asociate.

Pentru a asocia difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH secundar sau ulterior (difuzorul având informații
despre asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul .

Pentru a reconecta difuzorul la unul dintre dispozitivele cu BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu
difuzorul, treceți la pasul .
În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornirea sa.
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. cu BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele cu BLUETOOTH.
Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv cu BLUETOOTH, procedați după cum urmează:

Pentru a asocia difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH secundar sau ulterior (difuzorul având informații
despre asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul .

Pentru a reconecta difuzorul la unul dintre dispozitivele cu BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu
difuzorul, treceți la pasul .

Apăsați butonul (BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului.
20



Veți auzi o notificare sonoră* din difuzor, iar indicatorul (BLUETOOTH) va începe să clipească de două ori (modul
de asociere).

3

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

Reactivați computerul dacă acesta este în modul standby (repaus) sau hibernare.4

Înregistrați difuzorul în computer.

Pentru Windows 10

5

Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].1.

Faceți clic pe [Devices].2.

Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices], faceți clic pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția
BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

3.

Faceți clic pe [Bluetooth].4.
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Pentru Windows 8.1

Selectați [LSPX-S3].

Dacă este necesară o cheie de acces*, introduceți „0000”.
Dacă [LSPX-S3] nu apare, efectuați operația din nou de la pasul .

5.

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

După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] sau [Connected voice,
music] se va afișa pe ecran. Treceți la pasul .

6.

Faceți clic dreapta pe [Start], apoi clic pe [Control Panel].
Când se afișează [All Control Panel Items], selectați [Devices and Printers].
Dacă apare ecranul [Control Panel] în loc de [All Control Panel Items], selectați [Large icons] sau [Small icons]
din meniul [View by] din colțul din dreapta sus al ecranului.

1.

Faceți clic pe [Add a device].2.

Selectați [LSPX-S3] și faceți clic pe [Next].3.
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Dacă este necesară o cheie de acces*, introduceți „0000”.
Dacă [LSPX-S3] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul .

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

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

Simbolul „ ” va apărea în partea din stânga jos a pictogramei [LSPX-S3] în timpul instalării. Când simbolul „
” dispare, instalarea driverului este finalizată. Continuați cu pasul -5.

În funcție de computer, instalarea poate dura mai mult. Dacă instalarea driverului durează prea mult timp,
funcția Intrare automată în modul de așteptare a difuzorului va face ca acesta să se oprească automat. În acest
caz, reporniți difuzorul.

4.

Faceți clic dreapta pe [LSPX-S3] în [Devices] și selectați [Sound settings] din meniul care apare.5.
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Confirmați [LSPX-S3 Stereo] în ecranul [Sound].

Dacă vedeți o bifă (verde) pe [LSPX-S3 Stereo], treceți la pasul .

Dacă nu apare o bifă (verde) în [LSPX-S3 Stereo], treceți la pasul -7.

Dacă [LSPX-S3 Stereo] nu apare, faceți clic dreapta pe ecranul [Sound], iar apoi selectați [Show Disabled
Devices] din meniul care apare. Apoi treceți la pasul -7.

6.

Faceți clic dreapta pe [LSPX-S3 Stereo] și selectați [Connect] din meniul care apare.7.
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Când difuzorul este conectat, va apărea o bifă pe [LSPX-S3 Stereo] în ecranul [Sound]. Treceți la pasul .

Dacă nu puteți face clic pe [Connect] pentru [LSPX-S3 Stereo], selectați [Disable] pentru [Default Device] care
are în prezent o bifă (verde).

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza conexiunea BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi o notificare sonoră* de la difuzor, iar indicatorul
(BLUETOOTH) se va aprinde constant în loc să clipească.

6

Exemplu de sunet (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)*
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Sugestie
Instrucțiunile de mai sus privind computerul au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc
computerul dvs. Cu toate acestea, nu toate computerele sunt testate și nu se constată compatibilitatea tuturor cu procedura de
mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor artizanale.

La difuzor se pot conecta simultan până la 2 dispozitive cu BLUETOOTH. Când unul dintre dispozitive începe să redea muzică
pe un alt dispozitiv, difuzorul comută ieșirea și începe să emită sunet de la noul dispozitiv (conexiune multidispozitiv).

Notă
Modul de asociere al difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute și indicatorul (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate
acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat.
Dacă modul de asociere este eliberat înainte de finalizarea procesului, repetați de la pasul .

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

Informațiile de asociere au fost șterse după reparații etc.

Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate,
informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.

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

Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu vă puteți conecta computerul. În acest
caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.

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

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

Când utilizați funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri conectate, nu puteți utiliza conexiunea multidispozitiv.

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

Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan (conexiune multidispozitiv)

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Dacă încercarea de conectare este nereușită, repetați procedura de la pasul .
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

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

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor
conecta fără a folosi fire.
Este necesară asocierea unui dispozitiv cu difuzorul pentru a putea realiza o conexiune BLUETOOTH pentru prima dată.
Efectuați aceleași proceduri pentru a vă asocia cu alte dispozitive.

Sisteme de operare acceptate
macOS Catalina (versiunea 10.15)
Efectuați următoarele acțiuni înainte de a începe.

Așezați computerul pe o rază de 1 m față de difuzor.

Conectați difuzorul la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț). Aveți și alternativa de a încărca
bateria încorporată la un nivel suficient.

Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta ulterior.

Pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice de la difuzor, reduceți volumul, atât la dispozitivul
BLUETOOTH, cât și la difuzor, sau opriți redarea muzicii.

În funcție de computer, porniți adaptorul BLUETOOTH încorporat.
Dacă nu știți cum să porniți adaptorul BLUETOOTH sau dacă computerul dvs. are adaptor BLUETOOTH încorporat,
consultați instrucțiunile de utilizare ale computerului.

Porniți difuzorul computerului.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe (silențios), sunetul nu este redat prin difuzorul BLUETOOTH.

Când difuzorul computerului este pornit:

Porniți difuzorul.1

Verificați starea indicatorului  (BLUETOOTH) de pe partea inferioară a difuzorului.

Când indicatorul clipește de două ori

2
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După ce asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH pentru prima dată de la achiziționarea sau inițializarea
difuzorului (difuzorul nu are informații despre asociere), difuzorul intră automat în modul de asociere când este
pornit. Treceți la pasul .

Când indicatorul clipește lent

 

Difuzorul caută dispozitive cu BLUETOOTH asociate.

Pentru a asocia difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH secundar sau ulterior (difuzorul având informații
despre asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul .

Pentru a reconecta difuzorul la unul dintre dispozitivele cu BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu
difuzorul, treceți la pasul .
În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornirea sa.
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. cu BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele cu BLUETOOTH.
Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv cu BLUETOOTH, procedați după cum urmează:

Pentru a asocia difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH secundar sau ulterior (difuzorul având informații
despre asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul .

Pentru a reconecta difuzorul la unul dintre dispozitivele cu BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu
difuzorul, treceți la pasul .

Apăsați butonul (BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului.
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Veți auzi o notificare sonoră* din difuzor, iar indicatorul (BLUETOOTH) va începe să clipească de două ori (modul
de asociere).

3

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

Căutați difuzorul pe computer.4

Faceți clic pe [ (System Preferences)] - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a
ecranului.

1.

Selectați [LSPX-S3] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].2.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza conexiunea BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi o notificare sonoră* de la difuzor, iar indicatorul
(BLUETOOTH) se va aprinde constant în loc să clipească.

5

Exemplu de sunet (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)*
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Sugestie
Instrucțiunile de mai sus privind computerul au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc
computerul dvs. Cu toate acestea, nu toate computerele sunt testate și nu se constată compatibilitatea tuturor cu procedura de
mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor artizanale.

La difuzor se pot conecta simultan până la 2 dispozitive cu BLUETOOTH. Când unul dintre dispozitive începe să redea muzică
pe un alt dispozitiv, difuzorul comută ieșirea și începe să emită sunet de la noul dispozitiv (conexiune multidispozitiv).

Notă

Modul de asociere al difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute și indicatorul (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate
acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat.
Dacă modul de asociere este eliberat înainte de finalizarea procesului, repetați de la pasul .

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

Informațiile de asociere au fost șterse după reparații etc.

Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate,
informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.

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

Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu vă puteți conecta computerul. În acest
caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.

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

Dacă încercarea de conectare este nereușită, repetați procedura de la pasul .

Faceți clic pe pictograma difuzorului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [LSPX-S3] din
[Output Device].

Vă puteți bucura de redarea muzicii etc. de pe computer.

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

Când utilizați funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri conectate, nu puteți utiliza conexiunea multidispozitiv.

Subiect asociat
Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH

Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)
Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan (conexiune multidispozitiv)

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți opera folosind difuzorul, prin conexiunea
BLUETOOTH, dacă acceptă următoarele profiluri BLUETOOTH.

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

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Vă permite să reglați volumul și să acționați difuzorul în sensul redării, suspendării redării sau saltului la începutul piesei
următoare/curente.
Operațiile pot varia în funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH. Consultați și instrucțiunile de utilizare care însoțesc
dispozitivul cu BLUETOOTH.

Notă
Operațiunile de redare, suspendare și salt la începutul piesei următoare/curente nu sunt disponibile pe difuzor. Efectuați aceste
operațiuni pe dispozitivul conectat la difuzor printr-o conexiune BLUETOOTH.

Asigurați-vă din timp că volumul dispozitivului cu BLUETOOTH și difuzorului sunt setate la un nivel moderat pentru a evita
emiterea unui sunet puternic și brusc de la difuzor.
În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH, este posibil ca reglarea volumului difuzorului să nu fie posibilă pe dispozitivul cu
BLUETOOTH în timp ce redarea pe dispozitiv este oprită/suspendată.

Conectați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi o notificare sonoră* de la difuzor, iar indicatorul
(BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului se schimbă din intermitent în constant aprins.

1

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

Începeți redarea pe dispozitivul cu BLUETOOTH.2

Ajustați volumul prin apăsarea butoanelor –/+ (volum) de pe difuzor sau prin operarea dispozitivului
BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele –/+ (volum) de pe difuzor sau ajustați volumul de pe dispozitivul BLUETOOTH, indicatorul
(alimentare) clipește o dată sau de 3 ori.

În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH pe care îl utilizați, este posibil ca indicatorul (alimentare) de pe difuzor
să nu se aprindă intermitent, chiar dacă reglați volumul din dispozitivul BLUETOOTH.
Apăsați prelungit butoanele –/+ (volum) pentru ajustări rapide.

3
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Sugestie
Dacă difuzorul este conectat la o priză c.a. printr-un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț), bateria încorporată a difuzorului se
poate încărca și în timp ce redarea muzicală de la difuzor este în curs. În funcție de tipul sau specificațiile adaptorului USB c.a.
sau de utilizarea difuzorului, finalizarea procesului de încărcare poate dura mult timp. Dacă intenționați să utilizați difuzorul în
timp ce încărcați bateria, reduceți volumul difuzorului sau opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza
difuzorul.

Când setați volumul difuzorului la nivel maxim sau minim, indicatorul de (alimentare) clipește de 3 ori.

Notă

În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau cu versiunile ulterioare. Conexiunea prin
BLUETOOTH nu este disponibilă la dispozitivele cu iOS 9.x sau alte versiuni anterioare.

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

În cazul utilizării în locuri cu temperatură ridicată, volumul poate scădea pentru a proteja bateria încorporată.

Dacă nivelul bateriei încorporate este scăzut, puterea maximă a difuzorului scade.

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

Este posibil să se producă zgomot sau întreruperi de sunet în funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH conectat la difuzor, mediul
de comunicare sau mediul de utilizare.

Subiect asociat
Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

Încărcarea difuzorului

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Pentru a efectua operația de redare, suspendare sau salt la începutul piesei următoare/curente, efectuați operația
pe dispozitivul cu BLUETOOTH conectat.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH (codec)

Preferințele „Prioritizare calitate sunet” și „Prioritizare conexiune stabilă” sunt disponibile pe difuzor pentru calitatea
redării muzicii prin conexiunile BLUETOOTH. Preferința „Prioritizare calitate sunet” oferă compatibilitate nu numai cu
SBC, dar și cu AAC și LDAC în cazul redării muzicii la înaltă calitate, în timp ce preferința „Prioritizare conexiune stabilă”
permite redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH mai stabilă. „Prioritizare calitate sunet” este setarea implicită.

Codecuri acceptate
Prioritizare calitate sunet (setare implicită): AUTO este selectat. Codecul optim este selectat automat dintre AAC,
LDAC, și SBC.

Prioritizare conexiune stabilă: SBC este selectat.

Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor USB c.a. disponibil în comerț.

Notă

Nu porniți difuzorul.

1

Schimbați calitatea sunetului.

Când utilizați butoanele difuzorului

Când se utilizează „Sony | Music Center”

2

Apăsați simultan și prelungit butonul + (volum) și butonul (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde.
Când se selectează preferința „Prioritizare conexiune stabilă”, indicatorul (BLUETOOTH) clipește de 3 ori în
albastru.
Când este selectată preferința „Prioritizare calitate sunet”, indicatorul (BLUETOOTH) clipește de două ori în
albastru.

1.

Apăsați butonul (alimentare) pentru a porni difuzorul.

Sugestie
Operațiunile difuzorului cu „Sony | Music Center” sunt disponibile chiar și când difuzorul consumă energie de la bateria
reîncărcabilă încorporată.

1.
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Notă
În modul [Priority on Sound Quality], pot apărea zgomote sau întreruperi în redare, în funcție de setarea dispozitivului dvs.
BLUETOOTH și de condițiile ambiante. În acest caz, comutați difuzorul pe modul [Priority on Stable Connection].

Subiect asociat
Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH (pornire automată)

Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH precum un smartphone.
Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi o notificare sonoră* de la difuzor, iar indicatorul
(BLUETOOTH) se va aprinde constant în loc să clipească.

2.

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

Atingeți [Music Center] pe smartphone-ul dvs. etc. pentru a porni aplicația.

Music Center

3.

Atingeți [LSPX-S3].4.

Atingeți [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality], iar apoi selectați [Priority on Sound
Quality] sau [Priority on Stable Connection].

5.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

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

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

Opriți dispozitivul cu BLUETOOTH.

Opriți difuzorul.

Sugestie

Când utilizați funcția Pereche Stereo, dacă opriți un difuzor, celălalt difuzor este oprit automat. Conexiunea prin BLUETOOTH
dintre difuzoare este întreruptă.

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

Subiect asociat
Închiderea

Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”

Funcția Intrare automată în modul de așteptare (economisire energie)

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan (conexiune
multidispozitiv)

La difuzor se pot conecta simultan până la 2 dispozitive cu BLUETOOTH. Când unul dintre dispozitive începe să redea
muzică pe un alt dispozitiv, difuzorul comută ieșirea și începe să emită sunet de la noul dispozitiv conectat.

Operațiile pot varia în funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH. De asemenea, poate să nu fie conectat, în funcție de
combinația de dispozitive. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.

Notă

Când utilizați funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri conectate, nu puteți utiliza conexiunea multidispozitiv.

Este posibil să nu puteți realiza 2 conexiuni BLUETOOTH în același timp, în funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH.

Conexiunea multidispozitiv nu este compatibilă cu HFP (Hands-free Profile) și HSP (Headset Profile). Prin urmare, când utilizați
conexiunea multidispozitiv, nu puteți utiliza funcția hands-free.

Conexiunea multidispozitiv nu este compatibilă cu HFP (Hands-free Profile). Prin urmare, când utilizați conexiunea
multidispozitiv, energia rămasă în bateria difuzorului nu este afișată pe smartphone-ul Android sau pe iPhone/iPod touch.

Nu puteți dezactiva funcția de conexiune multidispozitiv.

Deconectarea conexiunii multidispozitiv
Apăsați butonul (alimentare) pentru a opri difuzorul.

Apăsați butonul (alimentare) pentru a porni difuzorul.1

Asociați difuzorul cu dispozitive cu BLUETOOTH precum smartphone-uri sau dispozitive iPhone.

Puteți conecta până la 2 dispozitive cu BLUETOOTH simultan prin A2DP/AVRCP.
Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi o notificare sonoră* la difuzor.

2

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

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Redarea stereo cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)

Puteți conecta 2 difuzoare LSPX-S3 printr-o conexiune BLUETOOTH și vă puteți bucura de redarea muzicii și de
iluminarea asociată. Prin realizarea conexiunilor BLUETOOTH cu 2 difuzoare, vă puteți delecta cu sunet stereofonic și
senzația de imersiune audio.
Un difuzor conectat printr-o conexiune BLUETOOTH redă sunetul pe canalul din stânga (partea stângă), iar celălalt
difuzor conectat printr-o altă conexiune BLUETOOTH redă sunetul pe canalul din dreapta (partea dreaptă) pentru a
realiza redarea stereo.
În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau cu versiunile ulterioare. Conexiunea prin
BLUETOOTH nu este disponibilă la dispozitivele cu iOS 9.x sau alte versiuni anterioare.

Notă
Înainte de a realiza o conexiune între difuzor și dispozitivul cu BLUETOOTH, reduceți volumul difuzorului și dispozitivului sau
opriți redarea muzicii pe dispozitiv pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din difuzor.

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

Indicatorul (alimentare) se aprinde.
Indicatorul (BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului clipește lent.
Dacă dispozitivul cu BLUETOOTH conectat anterior se află în apropiere, difuzorul poate fi conectat automat la
dispozitiv, iar indicatorul (BLUETOOTH) poate fi aprins. În acest caz, opriți funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul
cu BLUETOOTH sau opriți dispozitivul cu BLUETOOTH.

Când difuzorul nu are informații de asociere, de exemplu în condițiile primei utilizări a funcției BLUETOOTH după
cumpărare, indicatorul (BLUETOOTH) continuă să clipească dublu în albastru.

1

Pe unul dintre cele două difuzoare, țineți apăsat butonul (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pereche Stereo) din
partea inferioară a difuzorului timp de aproximativ 3 secunde.

2
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Veți auzi o notificare sonoră*, iar indicatorul (BLUETOOTH) și ST PAIR (Pereche Stereo) vor clipi. În aproximativ
5 secunde, indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) nu va mai clipi, ci va rămâne aprins.

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

Pe celălalt difuzor, mențineți apăsat butonul (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pereche Stereo) timp de
aproximativ 3 secunde.

Indicatorul (BLUETOOTH) și indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) clipesc.

3

Verificați starea indicatorului pe fiecare dintre cele 2 difuzoare.

Când difuzoarele sunt conectate pentru funcția Pereche Stereo, se aude o notificare sonoră* de la difuzor, iar
indicatoarele ST PAIR (Pereche Stereo) de pe ambele difuzoare rămân aprinse, apoi indicatorul (BLUETOOTH)
de pe al doilea difuzor se stinge.

Sugestie
Când se realizează imediat conexiunea celor 2 difuzoare pentru funcția Pereche Stereo, este posibil ca indicatorul
(BLUETOOTH) și indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) să nu clipească, iar indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) să se
aprindă în schimb.

Setați al doilea difuzor în decurs de 1 minut. Dacă nu îl configurați în decurs de 1 minut, setarea primului difuzor va fi
anulată.

4

Exemplu de sunet (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)*
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Permutarea canalelor audio stânga (partea stângă) și dreapta (partea dreaptă)
Puteți utiliza „Sony | Music Center” pentru a permuta canalele audio din stânga (partea stângă) și din dreapta (partea
dreaptă).
Înainte de permutarea canalelor audio din stânga (partea stângă) și dreapta (partea dreaptă), veți auziți ghidarea vocală
„Left/Right” (Stânga/Dreapta).

Sugestie
Când efectuați sau primiți un apel, utilizați numai difuzorul în care se aprinde indicatorul (BLUETOOTH).

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

Când utilizați funcția Pereche Stereo, codecul comută automat pe SBC.

Prin oprirea difuzorului, nu se închide funcția Pereche Stereo. Când difuzorul este repornit, acesta încearcă să realizeze o
conexiune pentru funcția Pereche Stereo. Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, porniți celălalt difuzor în decurs de 1 minut.
Însă, în timp ce funcția de așteptare BLUETOOTH este activată pe ambele 2 difuzoare, prin pornirea oricărui difuzor, va fi pornit
automat și celălalt și se va stabili o conexiune pentru funcția Pereche Stereo între cele 2 difuzoare.

Notă

După ce reporniți unul dintre difuzoare cât timp funcția Pereche Stereo este activată, nu uitați să apăsați butonul 
(BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pereche Stereo) de pe celălalt difuzor pentru a închide funcția Pereche Stereo. Dacă continuați să
utilizați difuzorul fără a închide funcția Pereche Stereo, veți întâmpina probleme, de exemplu nu veți putea realiza o conexiune
BLUETOOTH sau veți observa întreruperi ale sunetului.

Acționați difuzorul în care indicatorul (BLUETOOTH) clipește pentru a realiza o conexiune BLUETOOTH
cu un dispozitiv cu BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi o notificare sonoră* de la difuzor, iar indicatorul
(BLUETOOTH) se va aprinde constant în loc să clipească.

5

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

Începeți redarea pe dispozitivul cu BLUETOOTH și reglați volumul la un nivel moderat.6

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

Ajustarea volumului unui difuzor se reflectă și la celălalt.
Pentru redarea stereo, difuzorul cu indicatorul (BLUETOOTH) care clipește este setat pe canalul stâng (partea
stângă).

7
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Subiect asociat

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

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

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

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Încheierea utilizării funcției Pereche Stereo

Pentru a închide funcția Pereche Stereo, urmați procedura de mai jos.

Sugestie
Prin oprirea difuzorului, nu se închide funcția Pereche Stereo. Când difuzorul este repornit, acesta încearcă să realizeze o
conexiune pentru funcția Pereche Stereo. Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, porniți celălalt difuzor în decurs de 1 minut.
Însă, în timp ce funcția de așteptare BLUETOOTH este activată pe ambele 2 difuzoare, prin pornirea oricărui difuzor, va fi pornit
automat și celălalt și se va stabili o conexiune pentru funcția Pereche Stereo între cele 2 difuzoare.

Dacă doriți să utilizați numai unul dintre difuzoarele care au fost utilizate cu funcția Pereche Stereo, apăsați butonul
(alimentare) pentru a porni difuzorul, apoi mențineți apăsat butonul (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pereche Stereo) de pe unul
dintre difuzoare până ce auziți o notificare sonoră prin care se indică închiderea funcției Pereche Stereo.

Pentru închiderea funcției Pereche Stereo în timp ce utilizați 2 difuzoare, apăsați butonul (BLUETOOTH)/ ST PAIR
(Pereche Stereo). Se aude o notificare sonoră, apoi funcția Pereche stereo este închisă.

Cu ajutorul „Sony | Music Center”, puteți realiza o conexiune pentru funcția Pereche Stereo sau puteți închide funcția Pereche
Stereo.

Subiect asociat
Redarea stereo cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Mențineți apăsat butonul (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pereche Stereo) de pe partea inferioară a unuia
dintre difuzoare timp de aproximativ 3 secunde până când auziți o notificare sonoră*.

1

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

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Redarea muzicii și iluminarea în ansamblu cu mai multe difuzoare (funcția Petreceri
conectate)

Puteți conecta mai multe difuzoare (până la 100) compatibile cu funcția Petreceri Conectate prin conexiuni BLUETOOTH
și vă puteți bucura de redarea muzicii. Când sunt conectate mai multe difuzoare LSPX-S3, vă puteți delecta și cu
iluminarea în ansamblu*, prin care pâlpâirea ledului de iluminare se propagă de la un difuzor la altul, ca o lumânare în
bătaia vântului.
Dispozitivele compatibile cu funcția Party Chain fără fir nu permit conectarea.

Dispozitive* compatibile cu funcția Petreceri conectate:
LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-
XE200

Înainte de a utiliza difuzorul, urmați pașii de mai jos:

Actualizați software-ul preinstalat la cea mai nouă versiune pe fiecare difuzor în parte pentru a vă conecta la funcție.
(Pentru detalii legate de procedura de actualizare, consultați „Actualizarea software-ului preinstalat”.)

Asigurați-vă că toate difuzoarele care se conectează la funcție se află pe o rază de 1 m.

Opriți redarea muzicii dacă este deja în curs.

Pentru a schimba dispozitivul cu BLUETOOTH sau difuzorul conectat sau pentru a încheia funcția
Petreceri conectate
Opriți redarea muzicii în prealabil.

Subiect asociat
Actualizarea software-ului preinstalat

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Iluminarea în ansamblu este disponibilă numai cu difuzoarele LSPX-S3.*

În funcție de țară sau de regiune, unele dintre dispozitivele compatibile nu sunt disponibile pentru achiziție.*

Utilizați „Sony | Music Center” pentru configurarea funcției Petreceri Conectate.

Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați următorul URL:
https://www.sony.net/smcqa/

1

Începeți redarea pe dispozitivul cu BLUETOOTH și reglați volumul la un nivel moderat.2
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Despre funcția de iluminare

Sunt disponibile 2 moduri de iluminare pe difuzor.

Mod iluminare

Ledul de iluminare rămâne aprins la nivelul de luminozitate specificat în Mod iluminare. Puteți regla luminozitatea la unul
dintre cele 32 de niveluri.
Pentru a specifica luminozitatea ledului de iluminare, utilizați senzorul tactil sau „Sony | Music Center”.

Mod lumânare

Așa cum flacăra unei lumânări tremură, la fel și luminozitatea ledului de iluminare se schimbă în timp în Mod lumânare.
Puteți specifica setarea de pâlpâire prin selectarea uneia dintre cele 4 opțiuni: Delicat, Mediu, Luminos și În ritmul
muzicii.
Pentru a specifica luminozitatea ledului de iluminare, utilizați senzorul tactil sau „Sony | Music Center”.

Comutarea între Mod iluminare și Mod lumânare
Aveți la dispoziție 2 opțiuni pentru comutarea modului de iluminare.

Apăsați senzorul tactil timp de 2 secunde sau mai mult.
Selectați modul de iluminare în „Sony | Music Center”.

Subiect asociat
Ajustarea intensității ledului de iluminare (Mod iluminare)
Activarea/dezactivarea ledului de iluminare

Mod lumânare: experimentare

Modificarea setării de pâlpâire pentru Mod lumânare

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Ajustarea intensității ledului de iluminare (Mod iluminare)

Puteți regla luminozitatea ledului de iluminare la unul dintre cele 32 de niveluri.
Aveți la dispoziție 3 opțiuni pentru reglarea luminozității. Numărul de niveluri de luminozitate care poate fi schimbat o
dată variază în funcție de opțiune.

Sugestie
Când reglați intensitatea ledului, asigurați-vă că mișcați degetul numai la stânga sau la dreapta.
Când luminozitatea atinge un nivel minim sau maxim, veți auzi un sunet de notificare* din difuzor.

Este posibil ca senzorul tactil să nu răspundă consecvent, în funcție de fermitatea contactului sau de cât de uscat este vârful
degetului. Când senzorul tactil nu răspunde corespunzător, puneți vârful degetului ferm pe senzorul tactil înainte de a începe o
operațiune.

Cu „Sony | Music Center”, puteți schimba modul de iluminare sau dezactiva și senzorul tactil.

Notă
Nu priviți direct în partea optică a ledului de iluminare.

Puneți vârful degetului direct pe senzorul tactil pentru a realiza operațiunile. Senzorul tactil nu va detecta degetele aflate în
mănuși.

Reglați luminozitatea.

Opțiunea 1: Trageți degetul la dreapta sau la stânga pe senzorul tactil.
Dacă trageți degetul de la o margine la alta, puteți schimba luminozitatea cu 7 niveluri (maximum).
Numărul de niveluri de luminozitate care poate fi schimbat printr-o singură tragere a degetului variază în funcție de
distanța parcursă de deget pe senzorul tactil.

A: Reducerea luminozității

B: Creșterea luminozității

Opțiunea 2: Trageți degetul la dreapta sau la stânga și țineți-l apăsat pe senzorul tactil.
Puteți regla continuu luminozitatea. Când luminozitatea atinge nivelul optim, luați degetul de pe senzorul tactil.

Opțiunea 3: Utilizarea „Sony | Music Center”.
Puteți schimba câte un nivel de luminozitate pe rând.

1

Exemplu de sunet  (Este posibil ca redarea să necesite cel mai recent browser.)*
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Nu acționați senzorul tactil cu mâna umedă, pentru a evita defecțiunile.

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Activarea/dezactivarea ledului de iluminare

Sugestie
Puteți utiliza „Sony | Music Center” pentru a activa/dezactiva ledul de iluminare sau pentru a dezactiva senzorul tactil.

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Atingeți senzorul tactil pentru a porni/opri ledul de iluminare.1
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Mod lumânare: experimentare

Puteți seta ledul de iluminare să pâlpâie ca o lumină de lumânare când difuzorul trece pe Mod lumânare din Mod
iluminare.

Mod lumânare: dezactivare
Încă o dată, apăsați prelungit senzorul tactil timp de 2 secunde sau mai mult.
Veți auzi o notificare sonoră* care va indica faptul că difuzorul a trecut în Mod iluminare, din Mod lumânare.

Sugestie
Când nu reușiți să vă dați seama dacă unitatea este în Mod lumânare, schimbați setarea de pâlpâire.

Puteți utiliza „Sony | Music Center” pentru a regla luminozitatea ledului de iluminare, pentru a schimba modul de iluminare sau
pentru a dezactiva senzorul tactil.

Subiect asociat
Modificarea setării de pâlpâire pentru Mod lumânare

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Apăsați prelungit senzorul tactil timp de mai mult de 2 secunde.

Veți auzi o notificare sonoră* care va indica faptul că difuzorul a trecut în Mod lumânare din Mod iluminare.

1

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

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

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Modificarea setării de pâlpâire pentru Mod lumânare

Alegeți intensitatea pentru Mod lumânare al difuzorului.

Sugestie

Scopul opțiunii În ritmul muzicii:
Opțiunea setării de pâlpâire, În ritmul muzicii, pentru Mod lumânare este proiectată pe baza imaginii unui cântăreț ce cântă în
fața unei flăcări de lumânare. Când opțiunea În ritmul muzicii este selectată, intensitatea ledului de iluminare din Mod lumânare
fluctuează în funcție de fluxurile de muzică la fel cum flacăra lumânării ar pâlpâi în fața gurii unui cântăreț. Cu cât vocea
cântărețului crește, cu atât lumina ledului se stinge mai mult. Dacă nu se aude muzică, ledul de iluminare încă pâlpâie.

Puteți utiliza „Sony | Music Center” pentru a regla luminozitatea ledului de iluminare, pentru a schimba modul de iluminare sau
pentru a dezactiva senzorul tactil.

Subiect asociat
Mod lumânare: experimentare

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Pe senzorul tactil, trageți degetul la dreapta.

Setarea se schimbă în ordinea următoare: de la Delicat la Mediu, Luminos apoi la În ritmul muzicii la fiecare
mișcare a degetului.
Veți auzi un sunet de notificare, care va indica schimbarea setării de pâlpâire.
Dacă trageți degetul la stânga, setarea se schimbă în ordine inversă.

1
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Primirea unui apel

Cu condiția ca telefonul dvs. mobil cu BLUETOOTH să accepte HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile),
puteți vorbi la telefon prin microfonul încorporat al difuzorului, fără a vă mai folosi mâinile.

Dacă telefonul dvs. mobil BLUETOOTH acceptă și HFP, și HSP, setați modul pe HFP.

Operațiile pot varia în funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH. Consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc
telefonul mobil.

Despre sonerii
Când primiți un apel, redarea se suspendă și se redă o sonerie în difuzor.
Soneria variază în următoarele moduri, în funcție de telefonul dvs. mobil cu BLUETOOTH.

Sonerie setată pe difuzor

Sonerie setată pe telefonul mobil cu BLUETOOTH

Sonerie setată pe telefonul mobil cu BLUETOOTH numai pentru o conexiune BLUETOOTH

Conectați difuzorul la un telefon mobil cu BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi o notificare sonoră* de la difuzor, iar indicatorul
(BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului se schimbă din intermitent în constant aprins.

În timpul utilizării funcției Pereche Stereo sau Petreceri conectate
Conectați-vă la difuzorul la care indicatorul (BLUETOOTH) clipește în albastru. În cazul următoarelor etape și
operații din timpul unui apel hands-free, acționați difuzorul conectat la telefonul mobil cu BLUETOOTH.

1

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

Apăsați butonul (apelare) când se primește un apel.2
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Sugestie

Vorbiți în microfonul difuzorului.
Microfonul ( ) se află sub sigla inscripționată Sony.
Când primiți un apel, redarea se suspendă și se redă o sonerie din difuzor.

Dacă nu se aude soneria din difuzor
Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat la un telefon mobil cu BLUETOOTH care are profil HFP sau HSP.
Verificați stadiul conexiunii pe telefonul mobil cu BLUETOOTH.

Dacă la difuzor sunt conectate mai multe dispozitive cu BLUETOOTH (conexiune multidispozitiv), nu puteți
primi un apel telefonic. Anulați conexiunea multidispozitiv. Închideți conexiunea prin BLUETOOTH sau
dezactivați funcția BLUETOOTH a dispozitivelor cu BLUETOOTH, altele decât telefonul cu BLUETOOTH aflat
în curs de utilizare.

În timp ce telefonul sună sau purtați o conversație telefonică, reglați volumul apăsând butoanele –/+
(volum) de pe difuzor sau utilizând telefonul mobil cu BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele –/+ (volum) de pe difuzor sau ajustați volumul de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH,
indicatorul (alimentare) clipește o dată sau de 3 ori.

3

Pentru a termina un apel, apăsați butonul (apelare).

Dacă ascultați muzică înaintea apelului, redarea se va relua odată cu încheierea acestuia. Dacă încheiați un apel
prin acționarea telefonului mobil cu BLUETOOTH, redarea se va relua și în situația încheierii unui apel început în
timp ce ascultați muzică.

4
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Unele telefoane mobile cu BLUETOOTH au prioritate în utilizarea telefonului când primesc un apel. În cazul conexiunii cu profil
HFP sau HSP, comutați pe difuzor dispozitivul folosit la apel, prin acționarea telefonului dvs. mobil cu BLUETOOTH.

Dacă interlocutorul nu vă poate auzi vocea sau întâmpină dificultăți în a o auzi corect, apropiați-vă la o distanță de maximum 1 m
de difuzor, întoarceți microfonul încorporat al difuzorului către dvs. și vorbiți în microfon.

Volumul de redare a muzicii și volumul apelului este setat independent în difuzor.

Notă
În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau cu versiunile ulterioare. Conexiunea prin
BLUETOOTH nu este disponibilă la dispozitivele cu iOS 9.x sau alte versiuni anterioare.

Când folosiți funcția Pereche Stereo sau Petreceri conectate, sunetul apelului telefonic este transmis doar din difuzorul în care
indicatorul (BLUETOOTH) se aprinde în albastru.

În funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH, este posibil ca redarea să nu fie întreruptă când se primește un apel.

Utilizați un telefon mobil cu BLUETOOTH la cel puțin 50 cm distanță de difuzor. Este posibil să se genereze zgomote dacă
difuzorul și telefonul mobil cu BLUETOOTH sunt prea apropiate.

Nu puteți dezactiva funcția de conexiune multidispozitiv.

În funcție de modelul smartphone-ului, sistemului de operare sau de aplicațiile instalate, este posibil ca unele funcții de apelare
hands-free să nu fie utilizate corect.

Subiect asociat

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

Efectuarea unui apel
Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan (conexiune multidispozitiv)

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Efectuarea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un telefon mobil BLUETOOTH care acceptă profilul BLUETOOTH HFP
(Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.

Dacă telefonul dvs. mobil BLUETOOTH acceptă și HFP, și HSP, setați modul pe HFP.

Operațiile pot varia în funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH. Consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc
telefonul mobil.

Conectați difuzorul la un telefon mobil cu BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi o notificare sonoră* de la difuzor, iar indicatorul
(BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului se schimbă din intermitent în constant aprins.

În timpul utilizării funcției Pereche Stereo sau Petreceri conectate
Conectați-vă la difuzorul la care indicatorul (BLUETOOTH) clipește în albastru. În cazul următoarelor etape și
operații din timpul unui apel hands-free, acționați difuzorul conectat la telefonul mobil cu BLUETOOTH.

1

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

Acționați telefonul mobil cu BLUETOOTH pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, redarea se suspendă și se aude un ton de apel din difuzor.
Când receptorul preia apelul, vorbiți în microfonul difuzorului.
Microfonul ( ) se află sub sigla inscripționată Sony.

2
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Sugestie
Dacă interlocutorul nu vă poate auzi vocea sau întâmpină dificultăți în a o auzi corect, apropiați-vă la o distanță de maximum 1 m
de difuzor, întoarceți microfonul încorporat al difuzorului către dvs. și vorbiți în microfon.

Dacă nu se aude tonul de apel din difuzor
Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat la un telefon mobil cu BLUETOOTH care are profil HFP sau HSP.
Verificați stadiul conexiunii pe telefonul mobil cu BLUETOOTH.

Comutați pe difuzor dispozitivul folosit la apel, prin apăsarea și menținerea butonului (apelare) apăsat timp
de aproximativ 3 secunde.

Dacă la difuzor sunt conectate mai multe dispozitive cu BLUETOOTH (conexiune multidispozitiv), nu puteți
efectua un apel telefonic. Închideți conexiunea prin BLUETOOTH sau dezactivați funcția BLUETOOTH a
dispozitivelor cu BLUETOOTH, altele decât telefonul cu BLUETOOTH aflat în curs de utilizare.

În timp ce telefonul sună sau purtați o conversație telefonică, reglați volumul apăsând butoanele –/+
(volum) de pe difuzor sau utilizând telefonul mobil cu BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele –/+ (volum) de pe difuzor sau ajustați volumul de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH,
indicatorul (alimentare) clipește o dată sau de 3 ori.

3

Pentru a termina un apel, apăsați butonul (apelare).

Dacă ascultați muzică înaintea apelului, redarea se va relua odată cu încheierea acestuia. Dacă încheiați un apel
prin acționarea telefonului mobil cu BLUETOOTH, redarea se va relua și în situația încheierii unui apel început în
timp ce ascultați muzică.

4
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Volumul de redare a muzicii și volumul apelului este setat independent în difuzor.

Notă
În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau cu versiunile ulterioare. Conexiunea prin
BLUETOOTH nu este disponibilă la dispozitivele cu iOS 9.x sau alte versiuni anterioare.

Când folosiți funcția Pereche Stereo sau Petreceri conectate, sunetul apelului telefonic este transmis doar din difuzorul în care
indicatorul (BLUETOOTH) se aprinde în albastru.

În funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH, este posibil ca redarea să nu fie întreruptă când se efectuează un apel.

Utilizați un telefon mobil cu BLUETOOTH la cel puțin 50 cm distanță de difuzor. Este posibil să se genereze zgomote dacă
difuzorul și telefonul mobil cu BLUETOOTH sunt prea apropiate.

Subiect asociat

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)
Primirea unui apel

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Utilizarea funcției Temporizator autoînchidere

Sugestie

Puteți utiliza și „Sony | Music Center” pentru a seta durata temporizatorului.

În timp ce Temporizator autoînchidere este activ, funcția Intrare automată în modul de așteptare este dezactivată.

Subiect asociat
Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Apăsați butonul (temporizare) de pe partea inferioară a difuzorului.

O notificare sonoră* va indica faptul că s-a setat Temporizator autoînchidere. Alimentarea se va închide automat
după 60 de minute.

Pentru a anula Temporizator autoînchidere
Apăsați din nou butonul (temporizare).
O notificare sonoră* va indica faptul că s-a anulat Temporizator autoînchidere.

1

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

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

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”

„Sony | Music Center” este o aplicație destinată controlării dispozitivelor audio Sony care sunt compatibile cu „Sony |
Music Center” prin smartphone-ul,iPhone-ul dvs. etc.
Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați următorul URL:
https://www.sony.net/smcqa/

Operațiuni care pot fi efectuate pe un difuzor cu „Sony | Music Center”

Configurarea funcției Petreceri Conectate

Configurarea funcției Pereche Stereo, permutarea canalelor audio din dreapta (partea dreaptă) și stânga (partea
stângă)

Definirea setărilor de sunet (funcția Bass Boost)

Ajustarea intensității ledului de iluminare, schimbarea modului de iluminare

Definirea setărilor Temporizator autoînchidere (schimbarea perioadei temporizatorului, pornirea/oprirea
temporizatorului)

Setări Opțiune alimentare (funcția Intrare automată în modul de așteptare, funcția Mod de așteptare Bluetooth)

Dezactivarea senzorului tactil (Dezactivare senzor tactil)

etc.

Notă

Funcțiile pe care le puteți controla cu „Sony | Music Center” variază în funcție de dispozitivul conectat. Specificațiile și designul
aplicației se pot schimba fără notificare prealabilă.

În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau cu versiunile ulterioare. Conexiunea prin
BLUETOOTH nu este disponibilă la dispozitivele cu iOS 9.x sau alte versiuni anterioare.

Trebuie să utilizați cea mai recentă versiune de „Sony | Music Center”. Dacă nu puteți conecta difuzorul și un dispozitiv cu
BLUETOOTH printr-o conexiune BLUETOOTH sau dacă există o problemă precum nedifuzarea sunetului, dezinstalați „Sony |
Music Center” și încercați din nou conexiunea prin BLUETOOTH.
Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați Google Play sau App Store.

Rețineți că „Sony | Music Center” și „Music Center for PC” sunt aplicații diferite.

Subiect asociat
Instalarea „Sony | Music Center”

Încărcarea difuzorului
Activarea/dezactivarea ledului de iluminare

Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH (codec)

Redarea stereo cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)
Redarea muzicii și iluminarea în ansamblu cu mai multe difuzoare (funcția Petreceri conectate)
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Actualizarea software-ului preinstalat

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Instalarea „Sony | Music Center”

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

Notă
Rețineți că „Sony | Music Center” și „Music Center for PC” sunt aplicaţii diferite.

Trebuie să utilizați cea mai recentă versiune de „Sony | Music Center”. Dacă nu puteți conecta difuzorul și un dispozitiv cu
BLUETOOTH printr-o conexiune BLUETOOTH sau dacă există o problemă precum nedifuzarea sunetului, dezinstalați „Sony |
Music Center” și încercați din nou conexiunea prin BLUETOOTH.
Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați Google Play sau App Store.

Subiect asociat
Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

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

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

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Despre indicatoare

Indicator de încărcare (portocaliu)

Notă
Dacă difuzorul este conectat la o priză c.a. printr-un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț), bateria încorporată a difuzorului se
poate încărca chiar și în timp ce difuzorul este pornit.
Cu toate acestea, în funcție de utilizarea difuzorului, procesul de încărcare complet poate dura mult timp. Se recomandă să opriți
difuzorul înainte de încărcarea bateriei.

În funcție de tipul sau specificațiile adaptorului c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum mare, nivelul de încărcare rămas în
bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar și în timp ce difuzorul este conectat la o priză
c.a. prin adaptorul c.a. USB. Însă acest fenomen nu indică o defecțiune. În astfel de situații, opriți difuzorul și lăsați bateria să se
încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.

Dacă temperatura ambiantă este extrem de scăzută sau ridicată, bateria încorporată se va opri din încărcare din motive de
siguranță. De asemenea, încărcarea se poate opri dacă continuă pe o perioadă lungă de timp. În astfel de situații, măriți sau
reduceți temperatura de funcționare până în intervalul cuprins între 5 °C și 35 °C, deconectați și conectați cablul USB și apoi
lăsați bateria să se încarce din nou.

Indicator (alimentare)

Se stinge Difuzorul a încheiat procesul de încărcare.

Se aprinde Difuzorul se încarcă.

Clipește încet

Când nivelul rămas al bateriei reîncărcabile încorporate scade la 20% sau mai puțin, veți auzi o
notificare sonoră* de la difuzor, indicând descărcarea bateriei. Încărcați difuzorul.

Clipește
neregulat

Când nivelul rămas al bateriei reîncărcabile încorporate scade sub 1%, veți auzi o notificare sonoră*

de la difuzor, indicând faptul că bateria s-a descărcat. Încărcați difuzorul.

Clipește de 3
ori și se stinge

Dacă indicatorul alb (alimentare) și indicatorul de încărcare clipesc simultan de 3 ori când
puneți vârful degetului pe senzorul tactil, senzorul tactil este dezactivat.
Utilizați „Sony | Music Center” pentru a debifa caseta de selectare pentru „Dezactivare senzor
tactil”.

Dacă indicatorul de încărcare clipește de 3 ori când porniți difuzorul și apoi difuzorul se oprește,
bateria reîncărcabilă încorporată s-a descărcat. Încărcați difuzorul.

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

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

Se stinge Difuzorul este dezactivat.

Se aprinde
(alb)

Difuzorul se activează.

Se aprinde
(portocaliu)

Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată. (Cu condiția ca difuzorul să fie conectat la o priză
c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț).)
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Indicator (BLUETOOTH) (albastru)

Clipește (alb
sau
portocaliu)

De fiecare dată când apăsați butoanele -/+ (volum), indicatorul clipește o dată.

Când acționați butoanele -/+ (volum), iar volumul este setat la cel mai mic nivel (0) sau cel mai
înalt nivel (50 pentru redarea muzicală/15 pentru apeluri telefonice), indicatorul clipește de 3 ori.

Când butonul + (volum) și butonul - (volum) sunt menținute simultan apăsate timp de aproximativ 5
secunde și funcția Intrare automată în modul de așteptare este activată, indicatorul (alimentare)
se stinge și apoi clipește de două ori în portocaliu.

Când butonul + (volum) și butonul - (volum) sunt menținute simultan apăsate timp de aproximativ 5
secunde și funcția Intrare automată în modul de așteptare este dezactivată, indicatorul
(alimentare) se stinge și apoi clipește de 3 ori în portocaliu.

În funcție de stadiul actualizării software-ului, indicatorul (alimentare) își schimbă tiparul de
aprindere alb intermitent (5 aprinderi scurte, 4 aprinderi scurte, 1 aprindere scurtă, stins*).

Când porniți difuzorul pentru prima dată după actualizarea software-ului, indicatorul (alimentare)
se aprinde intermitent de 3 ori în alb.

Când actualizarea software-ului este anulată de „Sony | Music Center”, indicatorul (alimentare)
luminează intermitent de 4 ori în alb.

Când actualizarea software-ului este nereușită, indicatorul (alimentare) se aprinde intermitent
de 4 ori în portocaliu.

Se aprinde
de două ori
(portocaliu)

Difuzorul a detectat o anomalie la încărcarea bateriei încorporate. Opriți încărcarea difuzorului, nu îl
mai utilizați câtva timp și apoi încărcați-l din nou. Pentru detalii, consultați secțiunea „Note privind
încărcarea”.

Se aprinde
intermitent
de 3 ori (alb)

Dacă indicatorul (alimentare) și indicatorul de încărcare portocaliu clipesc simultan de 3 ori când
puneți vârful degetului pe senzorul tactil, senzorul tactil este dezactivat.
Utilizați „Sony | Music Center” și debifați caseta de selectare pentru „Dezactivare senzor tactil”.

În funcție de situație, este posibil să nu puteți vedea toate tiparele de iluminare intermitentă.*

Se aprinde Difuzorul este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.

Clipește de două ori

Difuzorul intră în modul de asociere.

Clipește încet Difuzorul așteaptă stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH.
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Indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) (alb)

Subiect asociat
Componente și comenzi

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Se aprinde
intermitent de 3 ori

La finalizarea actualizării software-ului, indicatorul BLUETOOTH se aprinde intermitent odată
cu indicatorul alb  (alimentare).

Clipește

Difuzorul așteaptă o conexiune pentru a stabili o conexiune Pereche Stereo.
Indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) se aprinde intermitent când conexiunea pentru funcția Pereche
Stereo este nereușită.

Se
aprinde

Funcția Pereche Stereo este utilizată în difuzor.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Actualizarea software-ului preinstalat

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

Conectați difuzorul la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț).

Actualizările de software nu pot fi realizate atunci când se utilizează bateria reîncărcabilă încorporată.

1

Porniți difuzorul.

Indicatorul (alimentare) se aprinde în alb.

2

Atingeți [Music Center] pe smartphone-ul dvs. etc. pentru a porni aplicația.

Music Center

3

Atingeți [LSPX-S3].

Când se lansează o nouă versiune a software-ului, pe ecranul „Sony | Music Center” se afișează o notificare de
actualizare.

4

Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza.

Odată ce actualizarea software-ului avansează, starea indicatorului alb (alimentare) se modifică (de la 5 clipiri la
4 clipiri, o singură clipire și apoi stins).
În funcție de situație, este posibil să nu puteți vedea toate tiparele de iluminare intermitentă.
Când difuzorul pornește pentru prima dată după actualizarea software-ului, indicatoarele (alimentare) și 
(BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului clipesc de 3 ori pentru a vă informa privind finalizarea actualizării.

5

Confirmați versiunea software-ului difuzorului.

În „Sony | Music Center”, atingeți [LSPX-S3] – [Settings] – [System].
„XXXX” afișat sub „LSPX-S3” indică versiunea software.

6
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Notă
Dacă actualizarea este nereușită, încărcați bateria reîncărcabilă încorporată până când se încarcă la un nivel de 40% sau mai
mult.

Subiect asociat
Încărcarea difuzorului
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Măsuri de precauție

Siguranța

Consultați și ghidul de referință ce însoțește difuzorul.

Informații importante, precum denumirea modelului, se află pe partea de jos a difuzorului.

Amplasarea

Când transportați difuzorul, prindeți bine, nu de cilindrul din sticlă organică, ci de componenta de bază pentru a
preveni alunecarea unității.

Nu introduceți obiecte străine prin deschiderea unității difuzorului.

Nu aruncați apă pe produs și nici pe accesoriile furnizate. Acestea nu sunt impermeabile.

Pentru a elimina riscul de defecțiuni, precum și de fisuri sau ruperi în cilindrul din sticlă organică, evitați următoarele
locuri când așezați sau plasați acest difuzor.

Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare,
lângă o sursă de căldură sau în saune

În interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii)

Locurile cu probabilitate de formare a condensului (lângă geam, mai ales pe timp de iarnă)

În locuri cu mult praf

În locuri supuse vibrațiilor puternice

Locurile în care se depozitează produsele cosmetice, precum loțiunile solare și cremele de mâini, precum și
medicamentele

Așezați acest difuzor pe o suprafață plată și netedă. Dacă îl așezați pe o suprafață înclinată, difuzorul se poate
răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor produse, provocând rănirea, defecțiuni sau reducerea
performanțelor.

În funcție de condițiile în care este așezat acest difuzor, se poate răsturna sau cădea de pe suprafață. Nu lăsați
obiecte de valoare în apropierea difuzorului.

Difuzorul nu este antimagnetic. Țineți obiectele susceptibile la magnetism (benzi înregistrate, ceasuri, carduri de
debit și de credit cu bandă magnetică etc.) departe de difuzor. Când transportați difuzorul, țineți cont și de acest
aspect.

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

Despre sticla organică

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

Nu supuneți difuzorul la impact puternic, de exemplu lăsându-l să cadă de la înălțime, lovindu-l de un alt obiect sau
călcând pe el. Dacă loviți difuzorul de un obiect dur, chiar și fără forță, sticla organică se poate sparge, crăpa, ciobi
sau îndoi, cauzând defecțiuni sau performanțe reduse.

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

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

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

Despre manipularea cilindrului din sticlă organică

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

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

Dacă sticla organică s-a murdărit excesiv, ștergeți-o cu cârpa furnizată și umezită în prealabil cu apă rece.

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

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

Despre iluminarea cilindrului din sticlă organică

Nu vă uitați direct la iluminare.

Despre senzorul tactil

Puneți vârful degetului direct pe senzorul tactil pentru a realiza operațiunile.

Nu acționați senzorul tactil cu mâna umedă, pentru a evita defecțiunile.

Altele

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

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

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

Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la difuzor, care nu sunt tratate în acest Ghid de asistenţă, consultați cel
mai apropiat furnizor Sony.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Note privind încărcarea

Durata de viață a bateriei litiu-ion încorporate

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

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

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

Când perioada de timp destinată utilizării bateriei încorporate pare să se scurteze semnificativ, acesta poate fi un
semn că bateria reîncărcabilă încorporată a expirat.

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

Atenție

Dacă difuzorul detectează o anomalie ca cele de mai jos în timp ce încarcă bateria încorporată, indicatorul 
(alimentare) începe să clipească de două ori în portocaliu.

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

Există o problemă la bateria încorporată.

Când încărcarea bateriei încorporate continuă mult timp.

Când s-a detectat o anomalie a bateriei încorporate, opriți imediat încărcarea, așteptați puțin și apoi încărcați din nou
bateria încorporată. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

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

Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C
sau mai puțin, în funcție de anotimp, mai ales iarna (de exemplu).

Difuzorul se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu este o defecțiune.

Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, ceață, nisip, praf sau șocuri mecanice. De
asemenea, nu lăsați niciodată difuzorul într-un vehicul parcat la soare.
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Dacă difuzorul este conectat la o priză c.a. printr-un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț), bateria încorporată a difuzorului se
poate încărca chiar și în timp ce difuzorul este pornit. Totuși, încărcarea poate dura mai mult, în funcție de gradul de utilizare a
difuzorului. Se recomandă să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.

Puteți încărca bateria încorporată a difuzorului dacă ați conectat difuzorul la un computer echipat și cu un port de încărcare USB.
Cu toate acestea, nu toate computerele sunt testate și nu se constată compatibilitatea tuturor cu această procedură, iar
procedura nu se aplică computerelor artizanale.

Nu conectați difuzorul la un computer pe perioade îndelungate când computerul nu este conectat la o sursă de alimentare c.a. În
caz contrar, bateria computerului se poate descărca.

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

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

Încărcarea de la un hub USB este garantată numai când utilizați un hub USB auto-alimentat prevăzut cu o siglă autorizată.

Cât timp difuzorul este conectat la un computer neconectat la o priză c.a., difuzorul consumă bateria computerului. Nu lăsați
computerul conectat la difuzor pe perioade lungi de timp, pentru a preveni epuizarea bateriei computerului.

Subiect asociat
Încărcarea difuzorului
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Despre tehnologia BLUETOOTH wireless

Tehnologia BLUETOOTH wireless are o rază de transmisie de aproximativ 30 m.

Versiunea acceptată și profilurile standardului BLUETOOTH

Un profil este un set de funcții standardizate pentru fiecare caracteristică a dispozitivelor BLUETOOTH. Difuzorul este
compatibil cu următoarea versiune și următoarele profiluri din standardul BLUETOOTH.
Versiune BLUETOOTH acceptată: Standard BLUETOOTH, versiunea 5,0
Profiluri BLUETOOTH acceptate:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite transmisia și recepția unui conținut muzical de înaltă calitate.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite reglarea volumului și operații de redare/suspendare a redării
muzicii și trecerea la începutul piesei următoare/curente.
HSP (Headset Profile)*: Permite efectuarea de apeluri telefonice și operațiuni cu telefonul mobil.
HFP (Hands-free Profile)*: Permite efectuarea de apeluri telefonice hands-free și operațiuni cu telefonul mobil.

Rază maximă de comunicare

Utilizați tehnologia wireless BLUETOOTH între difuzor și un dispozitiv aflat la o distanță de maximum 30 m de acesta.
Raza maximă de comunicare se poate reduce în următoarele condiții.

Există un obstacol cum ar fi o persoană, metal sau perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
Un dispozitiv de rețea LAN wireless este în funcțiune în apropierea difuzorului.
Un cuptor cu microunde este în funcțiune în apropierea difuzorului.
Un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este în funcțiune în apropierea difuzorului.

Interferențe de la alte dispozitive

Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și LAN wireless (IEEE802.11b/g) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), pot apărea
interferențe cu microundele, ceea ce duce la deteriorarea vitezei de comunicare, zgomot sau conexiune nevalabilă dacă
respectivul difuzor este folosit în apropierea unui dispozitiv LAN wireless.

Interferențe cu alte dispozitive

Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți
difuzorul și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locații, deoarece acestea pot produce un accident.

în locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital, tren, aeroport sau o benzinărie
în apropierea ușilor automate sau a unei alarme de incendiu

Notă
Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care va fi conectat trebuie să aibă același profil ca al
difuzorului. Observați, de asemenea, că, deși există același profil, dispozitivele pot diferi ca funcționare, în funcție de specificațiile
acestora.

Datorită caracteristicii tehnologiei BLUETOOTH wireless, sunetul redat de difuzor este ușor întârziat față de sunetul redat de
dispozitivul BLUETOOTH în timpul conversației telefonice sau al ascultării muzicii.

Difuzorul acceptă capabilități de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune sigură când se
folosește tehnologia wireless BLUETOOTH, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când

Dacă telefonul mobil cu funcția BLUETOOTH acceptă și profil HFP, și HSP, utilizați HFP (Hands-free Profile).*
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stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor BLUETOOTH.

Este nevoie de un dispozitiv prevăzut cu funcția BLUETOOTH pentru a asigura conformitatea cu standardul BLUETOOTH
specificat de Bluetooth SIG, Inc. și a se putea realiza autentificarea. Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu standardul
BLUETOOTH menționat mai sus, este posibil ca anumite dispozitive să nu se conecteze sau să funcționeze incorect, în funcție
de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.

Este posibil să se producă zgomot sau întreruperi de sunet în funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH conectat la difuzor, mediul
de comunicare sau mediul de utilizare.

Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor prin conexiunea BLUETOOTH, deoarece pot
apărea paraziți în timpul emisiei.

Amplasați difuzorul mai departe de televizoare, radiouri sau tunere etc., deoarece se poate genera zgomotul în timpul emisiunilor.

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Notificare cu privire la licențe

Observații despre licență

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează în cadrul unui acord de licență cu titularul dreptului său de autor.
Suntem obligați să anunțăm conținutul acordului către clienții, conform cerinței proprietarului drepturilor de autor pentru
software.
Accesați următorul URL și citiți conținutul licenței.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/

Observație despre software-ul aplicat GNU GPL/LGPL

Software-ul inclus în acest produs conține software cu copyright, licențiat conform GPLv2 și alte licențe care ar putea
necesita acces la codul sursă. Puteți găsi un exemplar al codului sursă relevant și conform GPLv2 (și alte licențe) la
adresa http://www.sony.net/Products/Linux/.
Puteți obține codul sursă conform GPLv2 pe suport fizic de la noi pe o perioadă de trei ani după ultima livrare a acestui
produs, depunând solicitarea prin formular de la adresa http://www.sony.net/Products/Linux/.
Această ofertă este valabilă pentru toți cei ce primesc aceste informații.
Rețineți că Sony nu poate prelua sau răspunde la întrebări privind conținutul codului sursă.

Disclaimer privind serviciile oferite de terţi

Serviciile oferite de terţi pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio
responsabilitate în astfel de situaţii.

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Mărci comerciale

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

Marca grafică BLUETOOTH® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice
utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se desfășoară sub licență.

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

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

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

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

USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

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

Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt proprietatea deţinătorilor lor.

Mărcile ™ și ® sunt omise în documente.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Ce pot face pentru a remedia o problemă?

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

Identificați simptomele acestei probleme în acest Ghid de asistenţă și încercați măsurile de remediere indicate.
Încărcați difuzorul. 
Este posibil să puteți remedia anumite probleme prin încărcarea bateriei încorporate.
Reporniți difuzorul.
Inițializați difuzorul. 
Prin această operație se restabilesc setările, cum ar fi volumul etc., la setările implicite din fabrică și se șterg toate
informațiile de asociere.
Căutați informații cu privire la problemă pe site-ul de asistență pentru clienți.
Accesați următoarele pagini de pornire pentru serviciile de asistență și obțineți informații de asistență pentru difuzorul
dvs.:

Pentru clienții din Americi: 
https://www.sony.com/am/support
Pentru clienții din Europa: 
https://www.sony.eu/support
Pentru clienții din China: 
https://service.sony.com.cn
Pentru clienții din alte țări/regiuni: 
https://www.sony-asia.com/support

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

Subiect asociat
Repornirea difuzorului

Inițializarea difuzorului
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Nu se poate încărca difuzorul

Când se utilizează un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț), asigurați-vă că este conectat în siguranță cablul USB
la difuzor și la adaptorul USB c.a. Apoi, asigurați-vă că adaptorul USB c.a. este conectat în siguranță la o priză c.a.

Când utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), asigurați-vă că are capacitatea de a produce un curent de
1,5 A sau mai mult. Puteți utiliza un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire 500 mA sau mai mult, însă mai mic de
1,5 A, însă întregul proces de încărcare poate dura foarte mult. Când utilizați un astfel de adaptor USB c.a., se
recomandă să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei. Nu se garantează utilizarea unui adaptor USB c.a. cu un
curent de ieșire mai mic de 500 mA nu pentru încărcarea bateriei. Durata de încărcare poate varia și în funcție de
temperatura ambiantă sau de utilizarea difuzorului.

Difuzorul acceptă adaptoare c.a. USB care pot distribui un curent de ieșire de 1,5 A. Nu se garantează utilizarea
niciunui alt dispozitiv la încărcarea bateriei. Durata de încărcare poate varia și în funcție de temperatura ambiantă
sau de utilizarea difuzorului.

Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Rețineți că temperatura camerei poate
scădea la 5 °C sau mai puțin, în funcție de anotimp, mai ales iarna (de exemplu).

Puteți încărca bateria încorporată a difuzorului dacă ați conectat cablul USB și difuzorul la un computer echipat și cu
un port de USB destinat încărcării. Cu toate acestea, nu toate computerele sunt testate și nu se constată
compatibilitatea tuturor cu această procedură, iar procedura nu se aplică computerelor artizanale.

În funcție de tipul sau specificațiile adaptorului c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum mare, nivelul de
încărcare rămas în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar și în timp ce
difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB. Însă acest fenomen nu indică o defecțiune. În astfel de
situații, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.

Subiect asociat
Încărcarea difuzorului

Despre indicatoare

Note privind încărcarea
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Nu se poate porni difuzorul sau difuzorul se oprește brusc

S-ar putea ca bateria reîncărcabilă încorporată să fie epuizată sau descărcată. Conectați difuzorul la o priză c.a.
printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț).

În funcție de tipul sau specificațiile adaptorului c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum mare, nivelul de
încărcare rămas în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar și în timp ce
difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB. Însă acest fenomen nu indică o defecțiune. În astfel de
situații, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.

Este posibil ca funcția Intrare automată în modul de așteptare să fi fost activată. În anumite situații, alimentarea se va
opri automat după aproximativ 15 minute, de exemplu când volumul intrării audio este scăzut. Măriți volumul
dispozitivului conectat pentru utilizare sau pentru a dezactiva funcția Intrare automată în modul de așteptare.

Subiect asociat
Încărcarea difuzorului

Funcția Intrare automată în modul de așteptare (economisire energie)
Note privind încărcarea
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Sunet distorsionat/Sunet absent/Volum redus/Bâzâit sau zgomot la ieșirea
difuzorului/Vocea apelanților nu se aude sau volumul vocii este redus

Asigurați-vă că volumul dispozitivului conectat nu este extrem de puternic.

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

Verificați dacă difuzorul și dispozitivul conectat sunt pornite.

Creșteți volumul difuzorului și dispozitivului conectat.

Verificați dacă dispozitivul conectat redă sunet.

Când conectați un computer la difuzor, asigurați-vă că setarea de ieșire audio a computerului este cea necesară
pentru dispozitive BLUETOOTH.

Verificați dacă difuzorul a stabilit conexiunea prin BLUETOOTH cu dispozitivul cu BLUETOOTH.

Asociați difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH din nou.

Țineți difuzorul departe de cuptoarele cu microunde, Wi-Fi®, etc.

Aduceți dispozitivul cu BLUETOOTH mai aproape de difuzor. Dacă există obstacole între difuzor și dispozitivul cu
BLUETOOTH, mutați-le din drum.

Dacă indicatorul începe să clipească lent, opriți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.

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

Amplasați difuzorul mai departe de televizoare, radiouri sau tunere etc., deoarece se poate genera zgomotul în
timpul emisiunilor.

Dacă alte dispozitive cu BLUETOOTH, precum mouse-uri cu BLUETOOTH sau tastaturi cu BLUETOOTH sunt
conectate la dispozitivul cu BLUETOOTH utilizat pentru funcția Pereche Stereo, funcția Petreceri conectate sau
funcția de apel telefonic când funcția este utilizată pe difuzor, închideți conexiunea cu dispozitivul cu BLUETOOTH
suplimentar.

Există unele dispozitive cu BLUETOOTH care pot schimba calitatea redării wireless. Dacă dispozitivul dvs. este
compatibil cu această funcție, selectați „Prioritizare conexiune stabilă (SBC)” în loc de calitatea sunetului. Pentru
detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.

Selectați „Prioritizare conexiune stabilă (SBC)” pentru calitatea redării wireless a difuzorului.

Instalați cea mai recentă versiune de „Sony | Music Center” pe dispozitivul conectat. Dacă nu puteți utiliza cea mai
recentă versiune de „Sony | Music Center” sau nu puteți conecta difuzorul și un dispozitiv cu BLUETOOTH prin
conexiunea BLUETOOTH, dezinstalați „Sony | Music Center” și instalați-l din nou.

Când primiți/efectuați un apel telefonic, verificați dacă ieșirea dispozitivului cu BLUETOOTH este setată pentru
difuzor.
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Subiect asociat

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH

Selectarea calității pentru redarea muzicii prin conexiunile BLUETOOTH (codec)
Despre indicatoare

Încărcarea difuzorului

Primirea unui apel
Efectuarea unui apel

5-029-391-41(3) Copyright 2021 Sony Corporation

79



Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Sunetul scade în timpul utilizării

Sunetul se poate reduce în următoarele scenarii. Aceasta nu este o defecțiune.

Când bateria încorporată se epuizează și indicatorul de încărcare clipește încet, iar difuzorul este alimentat
numai de bateria încorporată.

Când bateria reîncărcabilă încorporată se descarcă în urma utilizării îndelungate a difuzorului la un volum ridicat,
chiar dacă difuzorul a fost conectat la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau la un
computer care este echipat cu un port de încărcare USB

Când temperatura ambiantă a difuzorului este mare.

Dacă sunetul scade în timpul utilizării, urmați procedura de mai jos.

Subiect asociat
Note privind încărcarea
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Opriți difuzorul.1.
Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.2.
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH

Așezați difuzorul și dispozitivul cu BLUETOOTH la maximum 1 m unul față de celălalt.

Țineți difuzorul departe de cuptoarele cu microunde.

Încercați să ajustați amplasarea difuzorului, prin schimbarea distanței dintre difuzor și mediul interior al rețelei Wi-Fi
etc.

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

În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau cu versiunile ulterioare. Conexiunea prin
BLUETOOTH nu este disponibilă la dispozitivele cu iOS 9.x sau alte versiuni anterioare.

Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo sau Petreceri conectate, efectuați asocierea cu difuzorul la care indicatorul
(BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului clipește în albastru.

Dacă indicatorul (BLUETOOTH) nu clipește de două ori în albastru, apăsați butonul (BLUETOOTH) din partea
inferioară a difuzorului. Veți auzi o notificare sonoră*, iar indicatorul (BLUETOOTH) va începe să clipească de două
ori (modul de asociere).

După inițializarea difuzorului, este posibil ca iPhone/iPod touch să nu se poată conecta la difuzor. În acest caz,
ștergeți informațiile de asociere de pe iPhone/iPod touch, apoi efectuați din nou asocierea.

Verificați dacă dispozitivul cu BLUETOOTH este pornit și dacă funcția BLUETOOTH este activată pe dispozitiv.

Dacă difuzorul nu se afișează pe dispozitivul cu BLUETOOTH, opriți funcția BLUETOOTH de pe dispozitiv și apoi
reactivați funcția BLUETOOTH. Este posibil ca simptomele să se amelioreze.

Subiect asociat

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Despre indicatoare

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

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Nu se poate conecta un dispozitiv cu BLUETOOTH la difuzor pentru funcția Pereche
Stereo

După conectarea a 2 difuzoare LSPX-S3, efectuați procedura de asociere între un dispozitiv cu BLUETOOTH și
difuzorul cu indicatorul albastru intermitent (BLUETOOTH) în partea inferioară.

Subiect asociat
Redarea stereo cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Nu se poate conecta cu un difuzor pentru realizarea funcției Petreceri conectate

Verificați dacă dispozitivul este compatibil cu funcția Petreceri conectate. Dispozitivele compatibile cu funcția Party
Chain fără fir nu permit conectarea.

Actualizați software-ul preinstalat la cea mai nouă versiune pe fiecare difuzor în parte pentru a vă conecta la funcție.
(Pentru detalii legate de procedura de actualizare, consultați „Actualizarea software-ului preinstalat”.)

Actualizați „Sony | Music Center” la cea mai recentă versiune înainte de a configura funcția Petreceri conectate.

Asigurați-vă că toate difuzoarele care se conectează la funcție se află pe o rază de 1 m.

După ce ați conectat mai multe difuzoare, efectuați procedura de asociere între difuzorul cu indicatorul albastru
intermitent (BLUETOOTH) și un dispozitiv BLUETOOTH.

Subiect asociat
Redarea muzicii și iluminarea în ansamblu cu mai multe difuzoare (funcția Petreceri conectate)
Actualizarea software-ului preinstalat
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Repornirea difuzorului

Dacă apar următoarele situații, printre altele, apăsați și mențineți apăsat butonul (alimentare) timp de aproximativ 8
secunde pentru a reporni difuzorul.

Nu puteți utiliza difuzorul după ce îl porniți.

Nu puteți utiliza difuzorul după remedierea problemelor de asociere.

Difuzorul este dezactivat în timpul procesului de repornire și apoi este repornit după încheierea procesului.

Notă
Prin repornirea difuzorului nu se șterg informațiile de asociere.

Prin repornirea difuzorului se pot modifica setările de volum, funcție sau sunet.

Subiect asociat
Inițializarea difuzorului
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Ghid de asistenţă

Difuzor din sticlă
LSPX-S3

Inițializarea difuzorului

Dacă difuzorul nu funcționează corespunzător după repornire, inițializați difuzorul pentru a-l readuce la setările implicite
din fabrică.
În timp ce difuzorul este pornit, apăsați prelungit din partea de jos a difuzorului pe butonul - (volum) și butonul 
(BLUETOOTH) din partea inferioară a difuzorului până când difuzorul se oprește (timp de 5 secunde sau mai mult).

Difuzorul este inițializat. Setări precum cea de volum etc., sunt readuse la valorile implicite din fabrică și toate informațiile
de asociere sunt șterse.

Notă

Difuzorul nu poate fi inițializat cât alimentarea este oprită.

Subiect asociat

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Repornirea difuzorului
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