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Průvodce rychlým nastavením
(Poslech hudby prostřednictvím bezdrátových sítí)

1 Příprava


Poznámka

Nepřipojujte systém k routeru bezdrátové sítě LAN (včetně přístupového bodu) pomocí síťového kabelu LAN.

/ tlačítko

Kontrolka STANDBY

Mějte název LAN routeru (SSID) a bezpečnostní klíč (WEP, WPA nebo heslo) po ruce pro pozdější
nahlédnutí.
Nahlédněte do návodu dodaného s bezdrátovým routerem LAN.

Okno displeje

SSID:
Bezpečnostní klíč:


Ujistěte se, že je LAN router zapnutý.



Stisknutím tlačítka / zapněte systém.
Když v okně displeje bliká , pokračujte bodem „2 Připojení k bezdrátovému routeru sítě LAN“.

SSID: XXXXXXXX
Bezpečnostní klíč: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tip
Nemáte-li k dispozici router bezdrátové sítě LAN nebo přístupový bod, stále můžete poslouchat hudbu přes
zařízení s funkcí BLUETOOTH.
Pro více informací nahlédněte do sekce „Příprava připojení BLUETOOTH“ v návodu k obsluze.

2 Připojení k bezdrátovému routeru sítě LAN

Které zařízení si přejete nastavit?

Můžete snadno provést nastavení pomocí aplikace „NS Setup“ nebo osobního počítače.

iPhone/iPod touch/
iPad


Stáhněte si aplikaci „NS Setup“ ze služby
„Apple Store“.

Ostatní zařízení
Android

Xperia/Xperia
Tablet


Windows PC

Stáhněte si aplikaci „NS Setup“ ze služby „Google Play“.

Poznámka




Jděte do nabídky [Settings]
(Nastavení) na hlavní obrazovce
– [Wi-Fi] a vyberte možnost
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Spusťte aplikaci „NS Setup“.




Když je nastavení dokončeno, stiskněte tlačítko pro potvrzení funkčnosti systému
přehráním zvukového testu.

Poznámka

Klikněte na plochu na obrazovce
spuštění počítače.





Vyberte ve spodní části obrazovky
symbol .
Připojte se k [Sony_Wireless_Audio_
Setup] ze seznamu sítí.





Spusťte aplikaci „NS Setup“.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

U PC je vyžadována funkce
bezdrátové sítě LAN.






Mac

(Windows 8/Windows 7)



Spusťte prohlížeč a zadejte adresu
URL (http://192.168.100.1) do políčka
pro zadání adresy v prohlížeči.
Postupujte podle pokynů na
obrazovce.




Podrobnosti o výše uvedeném nebo
při použití jiného OS než Windows 8/
Windows 7, nahlédněte do návodu
k obsluze.

Když je nastavení dokončeno, stiskněte
tlačítko pro potvrzení funkčnosti systému
přehráním zvukového testu.

Klikněte ve spodní části obrazovky
.
na symbol
Připojte se k [Sony_Wireless_Audio_
Setup] ze seznamu sítí.
Spusťte prohlížeč „Safari“, poté zvolte
možnost [Bonjour] z ikony
([Bookmarks] (Záložky)).
Zvolte možnost
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX], poté
následujte pokyny na obrazovce.

Tip

Tip

Postupujte podle pokynů na
obrazovce.

U počítačů Mac je vyžadována
funkce bezdrátové sítě LAN.

Další informace naleznete v sekci
„Síťová připojení“ v návodu k obsluze.

Nastavení je dokončeno.
Tipy

• Když bylo provedeno nastavení sítě pomocí jakéhokoliv výše zmíněného zařízení, můžete poslouchat
hudbu s kterýmkoliv zařízením uvedeným v sekci „3 Přehrávání hudby“ bez nutného opakování
nestavení.
• Při nastavení pomocí tlačítka WPS u přístupového bodu, nahlédněte na „Možnost 3: Metoda s použitím
tlačítka WPS u přístupového bodu podporujícího WPS“ v návodu k obsluze.

Vyskytne-li se problém


OPTIONS

3 Přehrávání hudby
Poslouchání hudby
na zařízení iPhone/
iPod touch/iPad


Spusťte aplikaci „Music“.



Klepněte na ikonu
a zvolte možnost [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

Co si přejete přehrát?

Poslech hudby na
zařízeních Xperia/
Xperia Tablet



Nezobrazuje-li se [Sony_Wireless_Audio_Setup], obnovte nastavení sítě na tomto
systému pomocí následujícího postupu:
 Stisknutím tlačítka / zapněte systém.
 Stisknutím tlačítka OPTIONS na dálkovém ovládání zobrazte nabídku nastavení.
 Opakovaným stisknutím tlačítek / vyberte možnost „NW RESET“, poté stiskněte
tlačítko .
 Když se na displeji objeví „OK“, stiskněte
.
Systém se automaticky vypne.
 Stisknutím tlačítka / zapněte systém.
zabliká v okně displeje, vraťte se k bodu „2 Připojení k bezdrátovému
Když
routeru LAN.“

Spusťte aplikaci WALKMAN.
Klepněte na ikonu
v pravém horním rohu
obrazovky a zvolte možnost
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

Poslouchání hudby na
domácí síti prostřednictvím zařízení Android

Můžete přehrávat audio obsah na serverech
vyhovujících DLNA pomocí aplikace
„Network Audio Remote“, která slouží
jako ovladač.



Stáhněte si aplikaci „Network Audio
Remote“ a spusťte ji.



Připravte server, který podporuje
DLNA (počítač, síťový rekordér atd.)
pro přehrávání hudby.
Podrobnosti naleznete v sekci
„Poslech audio obsahu pomocí DLNA
(Digital Living Network Alliance)“
v návodu k obsluze.

Poslouchání hudby
na Windows PC
(včetně hudby ze služby iTunes)

Při použití
přehrávače
Windows
Media Player

Poslech hudby ze
služby iTunes na
počítačích Mac

Při použití iTunes


Spusťte aplikaci iTunes a přehrajte hudbu.



Klikněte na ikonu
a zvolte možnost
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

Podrobnosti
naleznete v sekci
„Poslech audio
obsahu pomocí
DLNA (Digital Living
Network Alliance)“
v návodu k obsluze.

Vychutnejte si poslech hudby prostřednictvím bezdrátové sítě.

