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Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
(Εμπειρία Μουσικής μέσω Ασύρματου Δικτύου)

1 Προετοιμασία


Σημείωση

ΜΗΝ συνδέετε το σύστημα στον δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN (συμπεριλαμβανομένου σημείου πρόσβασης) με καλώδιο δικτύου (δικτύου LAN).

Έχετε εύκαιρα το όνομα του δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN (SSID) και το κλειδί
ασφαλείας (WEP, WPA ή κωδικό πρόσβασης) που θα χρησιμοποιήσετε.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δρομολογητή ασύρματου

Ενδεικτική λυχνία STANDBY

Πλήκτρο /
Παράθυρο οθόνης ενδείξεων

δικτύου LAN.

SSID:
Κλειδί ασφαλείας:
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Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ασύρματου
δικτύου LAN είναι ενεργοποιημένος.



Πατήστε το πλήκτρο / για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη
στην οθόνη ενδείξεων, μεταβείτε στην ενότητα
«2 Σύνδεση στον δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN».

Συμβουλή
Εάν δεν διαθέτετε δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN ή σημείο πρόσβασης, μπορείτε και πάλι να
απολαύσετε μουσική με τη βοήθεια συσκευής BLUETOOTH.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προετοιμασία για σύνδεση BLUETOOTH» στις Οδηγίες χρήσης.

Συνδεθείτε στον Δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN

Πραγματοποιήστε λήψη της δωρεάν
εφαρμογής «NS Setup» από το «Apple Store».

Xperia/Xperia
Tablet


Άλλες συσκευές
Android

Πραγματοποιήστε λήψη της δωρεάν εφαρμογής «NS Setup» από το «Google play».

Η/Υ με Windows

Σημείωση








Μεταβείτε στο [Settings] (Ρυθμίσεις)
στην αρχική οθόνη - [Wi-Fi] και επιλέξετε
[Sony_Wireless_Audio_Setup].




Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «NS Setup».

Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο «Αναπαραγωγή δοκιμαστικού ήχου» για να
επιβεβαιώσετε τη λειτουργία του συστήματος με την αναπαραγωγή του δοκιμαστικού ήχου.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «NS Setup».
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



Απαιτείται η λειτουργία
ασύρματου δικτύου LAN στον Η/Υ.

Σημείωση

Κάντε κλικ ή πατήστε στην επιφάνεια
εργασίας στην οθόνη εκκίνησης.




Επιλέξτε το εικονίδιο
οθόνης.



στη βάση της

Συνδεθείτε στο [Sony_Wireless_Audio_Setup]
στη λίστα δικτύων.
Κάντε εκκίνηση ενός προγράμματος
περιήγησης και εισαγάγετε το URL
(http://192.168.100.1) στη γραμμή
διευθύνσεων.



Απαιτείται η λειτουργία
ασύρματου δικτύου LAN στον Mac.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

στην οθόνη.

Συνδεθείτε στο [Sony_Wireless_Audio_Setup]
στη λίστα δικτύων.
Κάντε εκκίνηση του «Safari» κι επιλέξτε
το [Bonjour] από το εικονίδιο
([Bookmarks] (Σελιδοδείκτες)).
Επιλέξτε το [SONY_CMT-BT80W(B)
XXXXXX] κι ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Συμβουλή

Συμβουλή
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα παραπάνω ή όταν
χρησιμοποιείτε άλλο λειτουργικό σύστημα εκτός
των Windows 8/Windows 7, ανατρέξτε στις
Οδηγίες χρήσης.

Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, πατήστε το
πλήκτρο «Αναπαραγωγή δοκιμαστικού ήχου» για
να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία του συστήματος
με την αναπαραγωγή του δοκιμαστικού ήχου.

Mac

(Windows 8/Windows 7)





Ποια συσκευή επιθυμείτε να
χρησιμοποιήσετε για τις ρυθμίσεις;

Μπορείτε να κάνετε εύκολα τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «NS Setup» ή τον προσωπικό υπολογιστή σας.

iPhone/iPod touch/
iPad


SSID: XXXXXXXX
Κλειδί ασφαλείας: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
«Συνδέσεις δικτύου» στις Οδηγίες χρήσης.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε!
Συμβουλές

• Όταν η ρύθμιση της σύνδεσης του δικτύου γίνει με οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες
συσκευές, μπορείτε να ακούσετε μουσική με οποιαδήποτε από τις συσκευές που
αναφέρονται στην ενότητα «3 Αναπαραγωγή μουσικής» χωρίς να επαναλάβετε την
εγκατάσταση.
• Όταν πραγματοποιείτε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το κουμπί WPS στο σημείο
πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή 3: Μέθοδος για χρήση κουμπιού WPS στο
σημείο πρόσβασης που υποστηρίζει WPS» στις Οδηγίες χρήσης.

Εάν σημειωθεί τυχόν σφάλμα
Εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη [Sony_Wireless_Audio_Setup], επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου του
συστήματος ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
 Πατήστε το πλήκτρο / για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
 Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού των ρυθμίσεων.
 Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα / για να επιλέξετε το «NW RESET» κι, έπειτα,
πατήστε το πλήκτρο
.
 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «OK» στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο
.
Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.
 Πατήστε το πλήκτρο / για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη
στην οθόνη ενδείξεων, επιστρέψτε στην ενότητα «2 Σύνδεση
στον δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN».


OPTIONS

3 Αναπαραγωγή μουσικής
Ακρόαση μουσικής σε
iPhone/iPod touch/
iPad



Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «Music».
Πατήστε το εικονίδιο
κι επιλέξτε
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

Ακρόαση μουσικής σε
Xperia/Xperia Tablet




Εκκίνηση της εφαρμογής WALKMAN.
Πατήστε το εικονίδιο
στην πάνω
δεξιά γωνία της οθόνης κι επιλέξετε το
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

Τί θέλετε να αναπαράγετε;
Ακρόαση μουσικής σε
οικιακό δίκτυο μέσω
συσκευής Android

Μπορείτε να αναπαράγετε ηχητικό περιεχόμενο σε
διακομιστή συμβατό με DLNA χρησιμοποιώντας την
εφαρμογή «Network Audio Remote» ως χειριστήριο.





Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής
«Network Audio Remote» και κάντε
εκκίνηση αυτής.

Προετοιμάστε έναν διακομιστή που
υποστηρίζει DLNA (υπολογιστή, συσκευή
εγγραφής δικτύου κ.λπ.) για αναπαραγωγή
μουσικής.

Ακρόαση μουσικής σε
Η/Υ με Windows
(και μουσικής στο iTunes)

Κατά τη
χρήση του
Windows
Media Player
Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην
ενότητα «Ακρόαση
περιεχομένου ήχου
χρησιμοποιώντας
DLNA (Digital Living
Network Alliance)» στις
Οδηγίες χρήσης.

Ακρόαση μουσικής
στο iTunes σε Mac

Κατά τη χρήση του iTunes



Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής μουσικής iTunes και
αναπαραγάγετε μουσική.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο
κι επιλέξτε το
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα «Ακρόαση περιεχομένου ήχου
χρησιμοποιώντας DLNA (Digital Living
Network Alliance)» στις Οδηγίες χρήσης.

Ας απολαύσουμε μουσική με τη βοήθεια του ασύρματου δικτύου.

