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Snabbinställningsguide
(Lyssna på musik via ett trådlöst nätverk)

1 Förberedelser


Anmärkning

Anslut INTE anläggningen till den trådlösa nätverksroutern (inklusive anslutningspunkt) med en nätverkskabel.

Ha namnet på den trådlösa nätverksroutern (SSID) och säkerhetsnyckeln
(WEP, WPA eller lösenord) tillgängliga för referens.
Läs i bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten.

/ -knappen

STANDBY-indikator

Display

SSID:
Säkerhetsnyckel:


Se till att den trådlösa nätverksroutern är på.



Tryck på knappen / för att starta anläggningen.
När
blinkar på displayen går du vidare till ”2 Ansluta till den trådlösa nätverksroutern”.

SSID: XXXXXXXX
Säkerhetsnyckel: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tips!
Om du inte har en trådlös nätverksrouter eller anslutningspunkt kan du ändå lyssna på musik via en BLUETOOTH-enhet.
Mer information hittar du under ”Förbereda för en BLUETOOTH-anslutning” i bruksanvisningen.

2 Ansluta till den trådlösa nätverksroutern

Vilken enhet vill du använda för installationen?

Du kan enkelt installera anläggningen med appen NS Setup eller på din dator.

iPhone/iPod touch/
iPad


Hämta den kostnadsfria appen NS Setup
från Apple Store.

Andra Androidenheter

Xperia/Xperia
Tablet


Hämta den kostnadsfria appen NS Setup från Google Play.

Windows-dator

Anmärkning




Gå till [Settings] (Inställningar)
på startskärmen – [Wi-Fi] och välj
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Starta appen NS Setup.
Följ anvisningarna på skärmen.




Knacka eller klicka på skrivbordet på
startskärmen.



Välj ikonen
längst ned på
skärmen.
Anslut till [Sony_Wireless_Audio_
Setup] från nätverkslistan.



Starta appen NS Setup.
Följ anvisningarna på skärmen.

När installationen är klar trycker du på knappen ”Play test sound” för att kontrollera
att anläggningen fungerar genom att spela upp testljudet.

Datorn måste ha en
trådlös nätverksfunktion.






Mac

(Windows 8/Windows 7)

Starta en webbläsare och skriv in
webbadressen (http://192.168.100.1)
i webbläsarens adressfält.
Följ anvisningarna på skärmen.







Starta Safari och välj [Bonjour]
([Bookmarks])
från ikonen
(Bokmärken).



Välj [SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX]
och följ sedan instruktionerna på
skärmen.

Tips!

Tips!

Ytterligare information anvisningarna
ovan eller om hur du använder ett
annat operativsystem än Windows 8/
Windows 7 finns i i bruksanvisningen.

När installationen är klar trycker du
på knappen ”Play test sound” för att
kontrollera att anläggningen fungerar
genom att spela upp testljudet.

Mac-datorn måste ha en
trådlös nätverksfunktion.
Klicka på
-ikonen på skärmen.
Anslut till [Sony_Wireless_Audio_
Setup] från nätverkslistan.

Anmärkning

Mer information finns i avsnittet
Nätverksanslutningar i bruksanvisningen.

Installationen är klar!
Tips!

• När nätverksanslutningsinställningen har gjorts med någon av de ovannämnda enheterna kan du
lyssna på musik med någon av de enheter som nämns i avsnittet ”3 Spela musik” utan att göra
någon mer installation.
• Om du gör inställningarna med knappen WPS på anslutningspunkten läser du mer under
”Alternativ 3: Metod för att använda en WPS-tryckknapp på anslutningspunkten med stöd för WPS”
i bruksanvisningen.

Om ett problem uppstår


OPTIONS

3 Spela musik
Lyssna på musik
på en iPhone/
iPod touch/ iPad


Starta programmet Musik.



Knacka på ikonen
och välj
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].

Om [Sony_Wireless_Audio_Setup] inte visas nollställer du anläggningens
nätverksinställning så här:
 Tryck på knappen / för att starta anläggningen.
 Tryck på knappen OPTIONS på fjärrkontrollen för att öppna inställningsmenyn.
 Tryck flera gånger på /-knapparna för att välja NW RESET och tryck sedan
på knappen .
 När OK visas på displayen trycker du på
.
Anläggningen stängs av automatiskt.
 Tryck på knappen / för att starta anläggningen.
blinkar på displayen återgår du till ”2 Ansluta till den trådlösa
När
nätverksroutern”.

Vad vill du lyssna på?

Lyssna på musik på en
Xperia/Xperia Tablet




Starta appen WALKMAN.
Knacka på ikonen
uppe till höger
på skärmen och välj [SONY_CMTBT80W(B) XXXXXX].

Lyssna på musik på
ett hemnätverk via
en Android-enhet

Du kan spela upp ljudinnehåll på DLNAkompatibla servrar med appen Network
Audio Remote som kontrollenhet.





Hämta programmet Network Audio
Remote och starta det.

Gör förberedelser på en server
som har stöd för DLNA (dator,
nätverksinspelare osv.) för
uppspelning av musik.
Mer information hittar du i avsnittet
”Lyssna på ljudinnehåll med DLNA
(Digital Living Network Alliance)”
i bruksanvisningen.

Lyssna på musik på
en Windows-dator
(inklusive iTunes-musik)

Om du
använder
Windows
Media Player

Lyssna på iTunesmusik på en Mac

Om du använder iTunes


Starta musikprogrammet iTunes och spela musik.



Klicka på ikonen
XXXXXX].

och välj [SONY_CMT-BT80W(B)

Mer information
hittar du i avsnittet
”Lyssna på
ljudinnehåll med
DLNA (Digital Living
Network Alliance)”
i bruksanvisningen.

Låt oss lyssna på musik via det trådlösa nätverket.
CMT-80W/80WB

4-456-709-11(1) (SE)

