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Απολαύστε μουσική με το Xperia/
iPhone μέσω ασύρματου δικτύου
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Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης ανάμεσα σε αυτό το
σύστημα και δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN με WPS

Ελέγξτε ότι το καλώδιο δικτύου (δικτύου LAN) έχει
αποσυνδεθεί από το σύστημα κι, έπειτα, συνδέστε το καλώδιο
ρεύματος.

Πατήστε το πλήκτρο / για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία STANDBY σβήνει κι, έπειτα,
αρχίζει να αναβοσβήνει το στο παράθυρο ενδείξεων.
Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά έως ότου το

Ενδεικτική λυχνία
STANDBY

Το παρόν έντυπο είναι ένας οδηγός εγκατάστασης για να απολαμβάνετε μουσική από το Xperia (ή Xperia Tablet)/
iPhone (ή iPad/iPod) με τη λειτουργία DLNA ή AirPlay μέσω ασύρματου δικτύου.

Πλήκτρο /

να αρχίσει να αναβοσβήνει.

Παράθυρο οθόνης
ενδείξεων

Εάν δεν εμφανιστεί η ένδειξη «WPS»,
περιμένετε περίπου 2 λεπτά.
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Όταν εμφανιστεί το «OK» στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο
Αναβοσβήνει η ένδειξη «WPS».

 Για να αναπαραγάγετε μουσική μέσω BLUETOOTH

Σύνδεση του Xperia με το ασύρματο δίκτυο LAN

Για χρήστη iPhone

Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε iPhone

είναι ενεργοποιημένος. Να έχετε το SSID και το κλειδί
ασφαλείας εύκαιρα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN.

Κλειδί ασφαλείας

.

9 Πραγματοποιήστε ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στο
Για χρήστη Xperia

Σύνδεση του Xperia με το ασύρματο δίκτυο LAN

Για χρήστη iPhone

Σύνδεση του iPhone με το ασύρματο δίκτυο LAN

Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε Xperia

 Κάντε της εκκίνηση

Υπάρχει πλήκτρο WPS στον δρομολογητή
ασύρματου δικτύου LAN;

Επιλέξτε το SSID που
είχατε στο βήμα 8 από
τη λίστα δικτύου και
εισαγάγετε το κλειδί
ασφαλείας για να
συνδεθείτε.
Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του Xperia.

Πατήστε το [Settings]
(Ρυθμίσεις).

(εφαρμογής
[WALKMAN]).

και επιλέξτε το
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Εμφανίζεται
η ένδειξη «NETWORK»
στην οθόνη του
συστήματος
όσο διαρκεί
η αναπαραγωγή
μουσικής.

Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε iPhone

 Κάντε εκκίνηση

Πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης ανάμεσα
σε αυτό το σύστημα και δρομολογητή ασύρματου
δικτύου LAN με την εφαρμογή για το Xperia/
iPhone «NS Setup»

Επιλέξτε το SSID που
είχατε στο βήμα 8 από
τη λίστα δικτύου και
εισαγάγετε το κλειδί
ασφαλείας για να
συνδεθείτε.
Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης του
iPhone σας.
Πατήστε το [Settings]
(Ρυθμίσεις).

 Πατήστε το εικονίδιο

Πατήστε το [Wi-Fi].

Σύνδεση του iPhone με το ασύρματο δίκτυο LAN

* Ενδεχομένως η εφαρμογή «WALKMAN®» να μην είναι εγκατεστημένη στο Xperia σας. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί. Μπορείτε να ακούσετε μουσική με ορισμένα μοντέλα «WALKMAN®» με αυτήν τη λειτουργία, αλλά ενδέχεται να διαφέρουν οι χειρισμοί.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του «WALKMAN®» σας για λεπτομέρειες.

Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε Xperia

smartphone σας και στον δρομολογητή ασύρματου
δικτύου LAN.

 Όταν η εφαρμογή «WALKMAN®» δεν είναι εγκατεστημένη στο Xperia σας

Όχι

Για χρήστη Xperia

SSID:
Κλειδί ασφαλείας:

*

Ναι

Εάν το
δεν εμφανιστεί εντός περίπου 5 λεπτών, ίσως δεν
πραγματοποιήθηκε σωστά η εγκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση,
επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4 ξανά.

SSID
//

CMT-SBT300W/SBT300WB

Πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης ανάμεσα
σε αυτό το σύστημα και δρομολογητή ασύρματου
δικτύου LAN με WPS

Αναβοσβήνει η ένδειξη «CONNECT» αφού η ένδειξη «WPS»
αναβοσβήσει για αρκετά δευτερόλεπτα στο παράθυρο
ενδείξεων του συστήματος και μετά θα ανάψει το
μόλις
ολοκληρωθεί η σύνδεση.

8 Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN

εμφανιστεί η ένδειξη «BT/NW STBY». Πατήστε το πλήκτρο /
στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το
«WPS» κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο .

4-464-271-11(1) (EL)
© 2013 Sony Corporation

 Για να αναπαραγάγετε μουσική με άλλο smartphone ή υπολογιστή
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Όταν η σύνδεση του smartphone σας και του δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN
ολοκληρωθεί, μεταβείτε στα εξής.

4 Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS στο τηλεχειριστήριο για να

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του παρόντος συστήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Σε ορισμένους δρομολογητές, πρέπει να
συνεχίζετε να πατάτε το πλήκτρο WPS.

Εάν η εγκατάσταση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία ξανά, δοκιμάστε τη σύνδεση
που περιγράφεται στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.

Απαιτείται δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN (συμπεριλαμβανομένου σημείου πρόσβασης) για να χρησιμοποιήσετε το
ασύρματο δίκτυο.

Οικιακό ηχοσύστημα

6 Κρατήστε
πατημένο το κουμπί WPS στο δρομολογητή
ασύρματου δικτύου LAN για μερικά δευτερόλεπτα.

Πατήστε το [Wi-Fi].

(της εφαρμογής
[Music] (Μουσική)).

 Πατήστε το εικονίδιο
και επιλέξτε το
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Εμφανίζεται
η ένδειξη «AirPlay»
στην οθόνη του
συστήματος
όσο διαρκεί
η αναπαραγωγή
μουσικής.
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Πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN με την εφαρμογή για το Xperia/iPhone «NS Setup»
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τον δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN κάνοντας λήψη της εφαρμογής «NS Setup» στο smartphone σας και προβαίνοντας στους εξής χειρισμούς.

2 Βεβαιωθείτε
ότι ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN είναι
3 Πατήστε
το πλήκτρο / για να ενεργοποιήσετε
ενεργοποιημένος. Να έχετε το SSID και το κλειδί ασφαλείας εύκαιρα.
το σύστημα.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο δικτύου (δικτύου LAN) έχει
αποσυνδεθεί από το σύστημα κι, έπειτα, συνδέστε
το καλώδιο ρεύματος.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN.

Ενδεικτική λυχνία
STANDBY
Πλήκτρο /

Παράθυρο οθόνης
ενδείξεων

SSID

Κλειδί ασφαλείας

4 Ηέπειτα,
κόκκινη ενδεικτική λυχνία STANDBY σβήνει κι,
αρχίζει να αναβοσβήνει το
στο παράθυρο
ενδείξεων.
Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά έως ότου το
να αρχίσει
να αναβοσβήνει.
Πραγματοποιήστε εγκατάσταση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
για smartphone «NS Setup».
Για χρήστη Xperia

Εγκατάσταση στο Xperia

Για χρήστη iPhone

Εγκατάσταση στο iPhone

SSID:
Κλειδί ασφαλείας:

Εγκατάσταση στο Xperia

Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε Xperia

 Πραγματοποιήστε λήψη της

 Πραγματοποιήστε εγκατάσταση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή [NS Setup].

 Κάντε εκκίνηση της

δωρεάν εφαρμογής «NS Setup»
από το «Google Play».

Πατήστε το [NS Setup].

Πατήστε το
[Let’s get started]
(Ας ξεκινήσουμε).

Επιλέξτε το SSID που
είχατε στο βήμα 2.

Εισαγάγετε το κλειδί
ασφαλείας που είχατε
στο βήμα 2.

Εμφανίζεται η ένδειξη
«NETWORK» στην
οθόνη του συστήματος
όσο διαρκεί η
αναπαραγωγή
μουσικής.

Πατήστε το [Play test sound] (Αναπαραγωγή
δοκιμαστικού ήχου) για να επιβεβαιώσετε τη
λειτουργία του συστήματος με αναπαραγωγή του
δοκιμαστικού ήχου.

Εγκατάσταση στο iPhone

Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε iPhone

 Πραγματοποιήστε λήψη της

 Πραγματοποιήστε εγκατάσταση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή [NS Setup].

δωρεάν εφαρμογής «NS Setup»
από το «Apple Store».

Για λήψη μέσω
2D Code.

και επιλέξτε το
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

Το σύστημα ελέγχει
εάν η εγκατάσταση
πραγματοποιήθηκε σωστά ή
όχι. Περιμένετε αρκετά λεπτά
έως ότου εμφανιστεί η επόμενη
οθόνη.
Εάν εμφανιστεί το  στο
«Αντιμετώπιση προβλημάτων»
παρακάτω, ακολουθήστε τις
οδηγίες.

Το σύστημα προετοιμάζεται
για τη ρύθμιση της ασύρματης
σύνδεσης Περιμένετε αρκετά
λεπτά έως ότου εμφανιστεί η
επόμενη οθόνη.

Για λήψη μέσω
2D Code.

 Πατήστε το εικονίδιο

(εφαρμογής [WALKMAN]).

 Κάντε της εκκίνηση  Πατήστε το εικονίδιο
Το σύστημα
προετοιμάζεται για τη
ρύθμιση της ασύρματης
σύνδεσης Περιμένετε
αρκετά λεπτά έως ότου
εμφανιστεί η επόμενη
οθόνη.
Εάν εμφανιστεί το 
στο «Αντιμετώπιση
προβλημάτων» παρακάτω,
ακολουθήστε τις οδηγίες.

Πατήστε το [Settings]
(Ρυθμίσεις).

Πατήστε το [Wi-Fi].

Πατήστε το
[Sony_Wireless_...]*1
για να προσθέσετε
ένα σημάδι επιλογής
και επιστρέψτε στην
αρχική οθόνη.

Πατήστε το
[NS Setup].

Πατήστε το
[Let’s Get Started]
(Ας ξεκινήσουμε).

(εφαρμογής
[Music] (Μουσική)).

Το σύστημα ελέγχει
εάν η εγκατάσταση
πραγματοποιήθηκε
σωστά ή όχι. Περιμένετε
αρκετά λεπτά έως ότου
εμφανιστεί η επόμενη
οθόνη.
Εάν εμφανιστεί το  ή
το  στο «Αντιμετώπιση
προβλημάτων» παρακάτω,
ακολουθήστε τις οδηγίες.
Επιλέξτε το SSID που
είχατε στο βήμα 2.*2

Εισαγάγετε το κλειδί
ασφαλείας που
είχατε στο βήμα 2.

και επιλέξτε το
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Εμφανίζεται
η ένδειξη «AirPlay»
στην οθόνη του
συστήματος
όσο διαρκεί
η αναπαραγωγή
μουσικής.

Πατήστε το [Play Test
Sound] (Αναπαραγωγή
δοκιμαστικού ήχου)
για να επιβεβαιώσετε
τη λειτουργία του
συστήματος με
αναπαραγωγή του
δοκιμαστικού ήχου.

*1 Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά έως ότου εμφανιστεί το [Sony_Wireless Audio_Setup]. Εάν δεν εμφανιστεί, κάντε επαναφορά του συστήματος ακολουθώντας τις οδηγίες «To reset the system» (Για επαναφορά του συστήματος) στο «Αντιμετώπιση προβλημάτων».
πάνω δεξιά για να ενημερωθεί η οθόνη.
*2 Εάν το SSID δεν εμφανιστεί, πατήστε το εικονίδιο

Για επαναφορά του συστήματος

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Στη διάρκεια της εγκατάστασης, ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθες οθόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτές.






Εάν εμφανιστεί η ένδειξη
 ή , πραγματοποιήστε
επαναφορά του συστήματος
ακολουθώντας τα βήματα
στο «Για επαναφορά του
συστήματος» στα δεξιά. Έπειτα,
επαναλάβετε την εγκατάσταση
από το πρώτο βήμα του
 στο «Εγκατάσταση στο
Xperia» ή στο «Εγκατάσταση
στο iPhone».


Εάν εμφανιστεί
η ένδειξη ,
επαναλάβετε την
εγκατάσταση από το
πρώτο βήμα του 
στο «Εγκατάσταση
στο iPhone».

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη
, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη.
Εάν η εγκατάσταση δεν
είναι επιτυχής και πάλι ή
εάν εμφανιστεί η ένδειξη
«NO CONNECT» στην οθόνη
ενδείξεων του συστήματος,
πραγματοποιήστε την
επαναφορά του συστήματος
ακολουθώντας τα βήματα
στο «Για επαναφορά του
συστήματος» στα δεξιά.

Επαναφέρετε το σύστημα ως εξής.
Επίσης, εάν δεν εμφανίζεται η ένδειξη «Sony_Wireless_Audio_Setup» κατά την εγκατάσταση του iPhone, επαναφέρετε το σύστημα.
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Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία STANDBY δεν είναι αναμμένη.
Έπειτα, επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε το σύστημα.

2

Κρατήστε τα πλήκτρα  (διακοπή) και / του συστήματος πατημένα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη «ALL RESET».

Ενδεικτική λυχνία
STANDBY
Πλήκτρο /

 πλήκτρο
(διακοπή)

