Ominaisuudet

Musiikin automaattinen siirtäminen tietokoneesta
Voit siirtää musiikkitiedostot laitteeseen toimimalla tämän oppaan vaiheiden 1–3 mukaan.
Tämän jälkeen voit toistaa ne myös silloin, kun laite ei ole yhteydessä verkkoon.

Laadukkaan äänen toistaminen
Laitteella voi toistaa High-Resolution Audio -tiedostoja, kuten 192 kHz:n ja 24 bitin
äänitiedostoja sekä DSD-äänitiedostoja. Tämän lisäksi laite toistaa MP3-tiedostot ja muut
äänilähteet niin, että korkeat äänet luovat tilan tunteen.

Pika-aloitusopas
Lisätietoja laitteen käytöstä on seuraavassa verkkosivustossa:
http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/

Entistä helpompi käyttää mobiililaitteiden kanssa
Saatavilla on erikoissovellus, joka helpottaa laitteen hallintaa.
Lataa HDD Audio Remote käyttämääsi mobiililaitteeseen.
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Kytke laite vahvistimeen

3

Yhdistä laite ja tietokone samaan verkkoon

Musiikin toistaminen

Siirrä musiikkitiedostot tietokoneesta laitteeseen

Paina .

Paina HOME.

Valitse kohde kiertämällä.

Valitse kohde
kiertämällä.

Vahvistin (lisävaruste)

Musiikin vaivaton toistaminen älypuhelimen tai
tablet-laitteen avulla

Lataa HDD Audio Remote mobiililaitteeseen.

HAP Music Transfer
Vahvista painamalla ENTER.
Jos kuvake näkyy, laite
ja tietokone on yhdistetty
verkkoon.

Kytke laitteeseen virta ja määritä laitteen asetukset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Voit yhdistää laitteen verkkoon langattoman tai kiinteän lähiverkkoyhteyden välityksellä.
Kytke verkkovirtajohto laitteen ja kaiuttimien
kytkemisen jälkeen seinäpistorasiaan.

Suuren sisältömäärän siirtäminen laitteeseen
Lähiverkkokaapelin käyttö nopeuttaa tiedonsiirtoa.
Liitä ensin lähiverkkokaapeli oikealla olevan kuvan
mukaisella tavalla ja kytke sitten laitteeseen virta.

1 Asenna HAP Music Transfer tietokoneeseen.
HAP Music Transfer on ohjelmisto, jonka avulla voit
siirtää äänitiedostoja tietokoneesta laitteeseen.

2 Käynnistä HAP Music Transfer ja siirrä
musiikkitiedostot laitteeseen.
Useiden tiedostojen siirtäminen laitteeseen tai
tiedostojoukon käsitteleminen laitteessa voi viedä
tavallista enemmän aikaa. Tietojen käsittelyn aikana
näytössä näkyy .

Vahvista painamalla
ENTER.

Avaa päävalikko ja toista musiikkitiedosto.
Tiedostoja kopioitaessa ja siirrettäessä näytössä näkyy
kuvake . Voit käynnistää laitteeseen siirretyissä ja
rekisteröidyissä tiedostoissa olevan musiikin toiston.

Vihje
Voit kytkeä laitteen vahvistimeen myös XLR-kaapelin avulla
(lisävaruste).

Alla olevasta verkkosivustosta saat lisätietoja laitteesta ja sen hyödyntämisestä parhaalla
mahdollisella tavalla:
Reititin/modeemi

Siirry seuraavaan verkkosivustoon ja kirjoita kenttään HAP-Z1ES: http://support.sony-europe.com/

http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/

