Osobní audio systém

Poslech hudby prostřednictvím vaší
Wi-Fi sítě

CZ

Poslech hudby prostřednictvím
vaší Wi-Fi sítě
Prenosný audio systém

Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi
sieť
SRS-X7

Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi sieť

SK

Osobní audio systém

Poslech hudby prostřednictvím
vaší Wi-Fi sítě

SRS-X7

Poslech hudby prostřednictvím vaší
Wi-Fi sítě

CZ

Jsou k dispozici následující tři dokumenty.
Poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě (tento dokument)
Poskytuje informace o tom, jak poslouchat hudbu uloženou ve vašem osobním počítači (PC)
prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě.

Referenční příručka (průvodní list)
Poskytuje důležité bezpečnostní informace.

Průvodce nápovědou (webový dokument pro PC/smartphone)
Poskytuje podrobné informace o tomto přístroji; jak vytvořit BLUETOOTH připojení
apod.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/

2 CZ

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt Sony.
Pomocí tohoto přístroje můžete připojit zařízení a vychutnávat si různými způsoby poslech hudby, jak je uvedeno níže.

Přehrávání hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě
 Pro uživatele Wi-Fi sítí

Přečtěte si tuto příručku.

 Pro poslech hudby prostřednictvím vaší domácí sítě
(DLNA/AirPlay)
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Vysvětlení a obrázky v tomto dokumentu předpokládají první nastavení po zakoupení nebo inicializaci tohoto přístroje.
Informace o částech a ovládacích prvcích uváděných v této příručce najdete na straně 23. Pokud máte problémy
s připojením/přehráváním, podívejte se na stranu 20.

Přehrávání hudby prostřednictvím kabelové sítě

Přehrávání hudby prostřednictvím BLUETOOTH připojení

 Pro uživatele kabelových sítí

 Pro poslech hudby v BLUETOOTH zařízení (smartphone/iPhone/Walkman®)

 Pro poslech hudby prostřednictvím vaší domácí sítě (DLNA/AirPlay)

Další podrobné informace o připojení/přehrávání bez použití Wi-Fi najdete v průvodci
nápovědou.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/
CZ

3

Vychutnávejte si poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě
Vyberte A nebo B pro poslech hudby uložené v PC prostřednictvím vaší domácí sítě.

A

Poslech prostřednictvím ovládání smartphonu/
iPhonu

Smartphone
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iPhone

Nejprve nainstalujte do vašeho smartphonu/iPhonu aplikaci „SongPal“ (strana 22). Tato aplikace zajišťuje nastavení Wi-Fi připojení
k tomuto přístroji a umožňuje vybrat/přehrávat hudbu v PC.

Požadované položky:




Bezdrátový router (s přístupovým bodem)
Smartphone/iPhone
PC
Jsou vyžadována nastavení serveru pro
DLNA (strana 12).

Každé zařízení musí být předem
připojeno k Wi-Fi.

4 CZ

B

Poslech pomocí AirPlay (pro uživatele iTunes)
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Hudbu ve vaší aplikaci iTunes můžete poslouchat prostřednictvím ovládání PC. Vytvořte Wi-Fi spojení mezi tímto přístrojem
a bezdrátovým routerem.

Požadované položky:



Bezdrátový router (s přístupovým bodem)
PC (s nainstalovanou aplikací iTunes)

Každé zařízení musí být předem
připojeno k Wi-Fi.
CZ

5

A

Poslech prostřednictvím ovládání smartphonu/iPhonu

Smartphone

Připojení k Wi-Fi prostřednictvím aplikace „SongPal“

Nejprve vytvořte BLUETOOTH připojení k tomuto přístroji. Pak nakonfigurujte nastavení Wi-Fi. Dokončete krok 6 (strana 8) během 15 minut po vypnutí přístroje.
Uživatelé iPhonu budou postupovat podle kroků na straně 9.

1

2

Přípravné kroky:

Zapněte přístroj.

 Poznačte si do níže uvedených řádků SSID a heslo
vašeho routeru.
SSID:

 Zajistěte, aby LAN kabel nebyl připojen
k přístroji.*
 Nainstalujte do vašeho smartphonu aplikaci
„SongPal“.
Vyhledejte „SongPal“
ve službě Google Play.

Heslo:
* Kabelové a bezdrátové připojení nelze používat
současně.

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho
routeru.
 Zajistěte, aby byl přepínač NETWORK OFF/ON
v zadní části tohoto přístroje nastaven do polohy
ON (Zapnuto).

6 CZ

Když indikátor LINK (Spojení) přestane blikat
a zhasne, přejděte k dalšímu kroku.

3

4

Spusťte aplikaci „SongPal“.

Vytvořte BLUETOOTH spojení mezi tímto přístrojem a smartphonem.

Klepněte na [SongPal] ve
vašem smartphonu.

Smartphone kompatibilní s technologií NFC

Smartphony nekompatibilní s technologií NFC

Dotkněte se smartphonem značky N na přístroji.

 Klepněte na [Open the
Bluetooth setting screen]
(Otevřít obrazovku
nastavení Bluetooth).

Dotkněte se a podržte, dokud
nezačne smartphone reagovat.

Pokračování



Postupujte podle zobrazených pokynů.

 Klepněte jednou na tlačítko
PAIRING na přístroji.

(BLUETOOTH)

CZ

7

A

Poslech prostřednictvím ovládání smartphonu/iPhonu

5

6

Zkontrolujte, zda indikátor
(BLUETOOTH) svítí.

Zkonfigurujte nastavení Wi-Fi podle
pokynů v aplikaci.

 Klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING
a podržte jej, dokud nezačne indikátor
(BLUETOOTH) rychle blikat.*
 Klepněte na [SONY:SRS-X7
(Bluetooth)] na obrazovce
smartphonu.

Bliká

Svítí

* Když po zakoupení přístroje poprvé klepnete na
tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING, indikátor
(BLUETOOTH) začne rychle blikat.

Po vytvoření BLUETOOTH připojení přestane
(BLUETOOTH) indikátor blikat a rozsvítí se.

Po dokončení nastavování Wi-Fi připojení se indikátor
LINK (Spojení) rozsvítí zeleně.

Přehrávání

8 CZ
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iPhone

Připojení k Wi-Fi prostřednictvím aplikace „SongPal“

Nejprve vytvořte BLUETOOTH připojení k tomuto přístroji. Pak nakonfigurujte nastavení Wi-Fi. Dokončete krok 7 (strana 11) během 15 minut po
vypnutí přístroje.
Uživatelé smartphonu s výjimkou iPhonu budou postupovat podle kroků na straně 6.

1

2

Přípravné kroky:

Zapněte přístroj.

 Poznačte si do níže uvedených řádků SSID a heslo
vašeho routeru.
SSID:

Heslo:

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho
routeru.
 Zajistěte, aby byl přepínač NETWORK OFF/ON
v zadní části tohoto přístroje nastaven do polohy
ON (Zapnuto).

Pokračování



 Zajistěte, aby LAN kabel nebyl připojen
k přístroji.*
 Nainstalujte aplikaci „SongPal“ do vašeho iPhonu.
Vyhledejte „SongPal“
v obchodě App Store.

* Kabelové a bezdrátové připojení nelze používat
současně.

Když indikátor LINK (Spojení) přestane blikat
a zhasne, přejděte k dalšímu kroku.

CZ

9

A

Poslech prostřednictvím ovládání smartphonu/iPhonu

3

4

5

Nastavte přístroj do režimu párování.

Vyhledejte přístroj pomocí iPhonu.

Zkontrolujte, zda indikátor
(BLUETOOTH) svítí.

 Klepněte jednou na tlačítko
PAIRING.

(BLUETOOTH)

 Klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING
a podržte jej, dokud nezačne indikátor
(BLUETOOTH) rychle blikat.*

Klepněte na [Settings]
(Nastavení)  [Bluetooth].

Zapněte BLUETOOTH.

* Když po zakoupení přístroje poprvé klepnete na
tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING, indikátor
(BLUETOOTH) začne rychle blikat.

Po vytvoření BLUETOOTH připojení přestane
(BLUETOOTH) indikátor blikat a rozsvítí se.
Klepněte na [SONY:SRS-X7
(Bluetooth)].

10 CZ

6

7

Spusťte aplikaci „SongPal“.

Zkonfigurujte nastavení Wi-Fi podle
pokynů v aplikaci.

Přehrávání

Bliká
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Svítí

Zobrazí se domovská obrazovka „SongPal“.
Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení nastavování Wi-Fi připojení se indikátor
LINK (Spojení) rozsvítí zeleně.

CZ

11

A

Poslech prostřednictvím ovládání smartphonu/iPhonu

Smartphone
iPhone

Poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě

Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace „SongPal“.

1

2

3

Nastavte své PC jako DLNA server.

Spusťte aplikaci „SongPal“.

Klepněte na [Home Network] (Domácí
síť). Pak podle pokynů na obrazovce
vyberte DLNA server.

Podrobné informace o nastavení najdete v průvodci
nápovědou.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/

Klepněte na [SongPal] ve
vašem smartphonu/
iPhonu.

Klepněte na [Home
Network] (Domácí síť).

Uživatelům Windows doporučujeme nainstalovat
aplikaci „Media Go“. Podrobné informace najdete
v průvodci nápovědou.

12 CZ

Podle pokynů na obrazovce „SongPal“ vyberte PC,
ve kterém je uložena hudba.

4

Informace o aplikaci „SongPal“

Zvolte ze seznamu skladbu a přehrajte ji.
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Hudba z vašeho PC se ozve z přístroje.

CZ

13

B

Poslech pomocí AirPlay (pro uživatele iTunes)

Vyberte způsob Wi-Fi připojení
Vyberte  nebo  v závislosti na vašem bezdrátovém routeru.

OT

Je na vašem bezdrátovém routeru tlačítko WPS?
Pokud potřebujete zjistit, zda je váš bezdrátový router kompatibilní s funkcí WPS (Wi-Fi Protected Setup™), podívejte se do návodu k obsluze vašeho routeru.





14 CZ

ANO
NE

 Způsob konfigurace tlačítka
WPS

 Způsob ručního nastavení
pomocí PC
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 Způsob konfigurace tlačítka WPS

1

2

3

Zkontrolujte, zda není připojen LAN
kabel a pak zapněte přístroj.

Umístěte přístroj a bezdrátový router
blíže k sobě a pak stiskněte tlačítka WPS,
a to následovně.

Přehrávejte hudbu ovládáním vašeho PC
(iTunes).

Zajistěte, aby byl přepínač NETWORK OFF/ON
nastaven na ON (Zapnuto) a pak přístroj zapněte.
Když indikátor LINK (Spojení) zhasne, přejděte
k dalšímu kroku.

 Stiskněte tlačítko WPS na přístroji a podržte jej,
dokud neuslyšíte pípnutí.
 Během 90 sekund stiskněte tlačítko WPS na
routeru.
Po dokončení nastavování Wi-Fi připojení se indikátor
LINK (Spojení) rozsvítí zeleně.

Hudba z vaší aplikace iTunes bude reprodukována
z přístroje prostřednictvím AirPlay.

CZ

15

B

Poslech pomocí AirPlay (pro uživatele iTunes)

 Způsob ručního nastavení pomocí PC

1

2

3

Přípravné kroky:

Připojte přístroj k PC pomocí LAN kabelu
(není součástí příslušenství).

Zapněte přístroj.

 Poznačte si do níže uvedených řádků SSID a heslo
vašeho routeru.
SSID:

Heslo:

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho
routeru.
 Zajistěte, aby byl přepínač NETWORK OFF/ON
v zadní části tohoto přístroje nastaven do polohy
ON (Zapnuto).

16 CZ

Počkejte, dokud indikátor LINK (Spojení) nepřestane
blikat a nerozsvítí se oranžovou barvou.

4

5

6

Zobrazte ve vašem PC [Sony Network
Device Setting] (Nastavení síťového
zařízení Sony).

Pomocí položky [Language Setup]
(Nastavení jazyka) vyberte jazyk.

Vyberte v nabídce položku [Network
Settings] (Síťová nastavení).

Pokračování



 Spusťte prohlížeč.
 Zadejte do pruhu adresy následující URL.
http://169.254.1.1

Network Settings (Síťová nastavení)

CZ

17

B

Poslech pomocí AirPlay (pro uživatele iTunes)

7

8

9

Vyberte SSID vašeho bezdrátového
routeru a zadejte heslo.

Stiskněte tlačítko [Apply].

Po výzvě odpojte LAN kabel z přístroje.

SSID
Viz heslo poznačené v kroku 1.

18 CZ

Apply (Použít)

10

11

Indikátor LINK (Spojení) se rozsvítí zeleně.

Přehrávejte hudbu ovládáním vašeho PC
(iTunes).

Bliká

Svítí

Po dokončení nastavování Wi-Fi připojení se indikátor
LINK (Spojení) rozsvítí zeleně.

Hudba z vaší aplikace iTunes bude reprodukována
z přístroje prostřednictvím AirPlay.

CZ

19

Řešení problémů

Wi-Fi spojení mezi tímto přístrojem a domácí
sítí nelze vytvořit
 Pokud je k přístroji připojen LAN kabel, odpojte jej
a restartujte přístroj. Pokud je k přístroji připojen
LAN kabel, pokouší se přístroj automaticky připojit
k domácí síti pomocí kabelové sítě.
 Zkontrolujte, zda je váš bezdrátový router zapnutý.
 Umístěte tento přístroj a bezdrátový router blíž
k sobě. Zařízení používající frekvenční pásmo
2,4 GHz, jako například mikrovlnná trouba,
BLUETOOTH zařízení nebo digitální bezdrátové
zařízení apod. mohou narušovat Wi-Fi komunikaci.
Umístěte přístroj dál od těchto zařízení nebo tato
zařízení vypněte.

Zkreslený zvuk / Brum nebo šum na výstupu
z přístroje
 Spojte přístroj a bezdrátový router/PC
prostřednictvím LAN kabelu, nikoli prostřednictvím
Wi-Fi.
 Snižte hlasitost na připojeném zařízení.
 Pokud je připojené zařízení vybaveno funkcí
ekvalizéru, vypněte jej.
 Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od
mikrovlnné trouby, jiných bezdrátových zařízení
apod.
 Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od
kovových předmětů.

20 CZ

Žádný zvuk / Nízká hlasitost zvuku
 Zkontrolujte, zda jsou tento přístroj i připojené
zařízení zapnuty.
 Zvyšte hlasitost přístroje a připojeného zařízení.
 Zkontrolujte, zda je na připojeném zařízení
spuštěno přehrávání.

BLUETOOTH spojení mezi tímto přístrojem
a smartphonem/iPhonem nelze vytvořit
 Přemístěte tento přístroj a BLUETOOTH zařízení do
vzájemné vzdálenosti max. 1 m.
 Pokud indikátor (BLUETOOTH) nebliká rychle,
klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING
a podržte jej, dokud nezačne indikátor rychle
blikat.

Aplikace iTunes nemůže prostřednictvím
AirPlay přístroj najít
 Zajistěte, aby bylo PC s nainstalovanou aplikací
iTunes připojeno k vaší domácí síti.
 Aktualizujte software aplikace iTunes na nejnovější
verzi.

Indikátor / (zapnutí/pohotovostní režim)
bliká červeně
 Přístroj je v režimu ochrany.
 Stiskněte tlačítko RESET v zadní části přístroje
pomocí špičatého předmětu, například kolíku.
Potom přístroj opět zapněte. Pokud indikátor /
(zapnutí/pohotovostní režim) stále bliká, obraťte se
na nejbližšího prodejce Sony nebo obchod, kde
jste přístroj zakoupili.

Jak zkontrolovat sílu signálu Wi-Fi (citlivost
příjmu)
 Zatímco je přístroj připojen k Wi-Fi (indikátor LINK
(Spojení) se rozsvítí zeleně), klepněte na tlačítko
NETWORK a podržte jej, dokud neuslyšíte pípnutí.

Jak používat pohotovostní funkci BLUETOOTH/
sítě
Pokud je pohotovostní funkce BLUETOOTH/sítě
zapnutá, přístroj se automaticky zapne ovládáním
BLUETOOTH zařízení nebo síťového zařízení, a to
i tehdy, když je přístroj vypnutý. Přístroj se spustí
rychleji než obvykle.
 Zkontrolujte, zda je připojen síťový adaptér a pak
přístroj zapněte.
 Stiskněte tlačítko / (zapnutí/pohotovostní
režim) a podržte jej, dokud se nerozsvítí
oranžovou barvou.
Přístroj se vypne a přepne do pohotovostního režimu
BLUETOOTH/sítě.
Pokud ovládáte BLUETOOTH zařízení nebo síťové zařízení,
přístroj se automaticky zapne a spustí se spojení.

3
2
1
0
Síla signálu

Pro příjem silnějšího signálu zkuste následující:
 Změňte směr antény bezdrátové LAN.
 Vypněte další bezdrátová zařízení.

Jak provést inicializaci přístroje
Počet blikajících
indikátorů

Tlačítka funkcí na horním panelu přístroje začnou
blikat. Počet blikajících indikátorů zobrazuje sílu
signálu. Blikání se zastaví po klepnutí na jakékoli
tlačítko.

Inicializaci přístroje proveďte v případě, že tato
opatření problém nevyřeší nebo dojde k chybě
nastavení.
 Zajistěte, aby byl přístroj zapnutý. Klepněte
(stiskněte) a podržte současně tlačítka VOL
(hlasitost) – a / (zapnutí/pohotovostní režim)
po dobu minimálně 5 sekund.
Přístroj se vypne. Obnoví se výchozí tovární nastavení
a všechny informace o BLUETOOTH párování
a síťovém nastavení se resetují.
CZ
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Informace o aplikaci „SongPal“
„SongPal“ je aplikace pro ovládání audio zařízení Sony kompatibilních se „SongPal“ pomocí vašeho smartphonu/iPhonu.
Po stažení této aplikace do vašeho smartphonu (strana 6) nebo iPhonu (strana 9) budete mít k dispozici následující funkce.

Nastavení zvuku SRS-X7
Můžete snadno nastavovat zvuk nebo používat doporučené
nastavení Sony „ClearAudio+“.

Hudební služba
Můžete si vychutnávat různé hudební služby*.

Výběr zařízení
Vyberte zařízení kompatibilní s aplikací
„SongPal“.

Domovská obrazovka
Zobrazuje funkce vybraného zařízení,
hudební služby a aplikace
nainstalované ve vašem smartphonu/
iPhonu.

Ovládání zařízení ve vaší domácí síti
Prostřednictvím vaší sítě můžete přehrávat hudbu uloženou ve
vašem PC nebo DLNA serveru.

* V závislosti na zemi a regionu se mohou hudební služby a období
jejich dostupnosti lišit.
Pro určité služby je vyžadována samostatná registrace. Může být
vyžadována aktualizace zařízení.
Funkce ovládané aplikací „SongPal“ se liší v závislosti na připojeném
zařízení.
Specifikace a design aplikace se mohou změnit bez předchozího
upozornění.

22 CZ

Nastavení připojeného zařízení
Zobrazuje různé nastavení zvuku/sítě.
Tuto nabídku lze zobrazit z jakékoli
obrazovky rychlým přetažením
doprava.

Mini přehrávač
Ovladač pro vybranou funkci

Části a ovládací prvky

Zadní strana přístroje

Zadní strana přístroje

Pouze
nabíjení*
* Přehrávání z připojeného USB zařízení není možné.

 Anténa bezdrátové LAN
Když používáte Wi-Fi, nastavte anténu bezdrátové sítě LAN do svislé polohy.
 Značka N
 Tlačítko UPDATE (Aktualizovat)
Toto tlačítko bude zobrazeno pouze tehdy, když přístroj detekuje novou
verzi softwaru v okamžiku, kdy je připojen k internetu.
 Tlačítko VOL (Hlasitost) –/+
 Tlačítko/indikátor / (Zapnutí/Pohotovostní režim)
 Indikátor LINK (Spojení)
 Tlačítko/indikátor NETWORK (Síť)
 Tlačítko/indikátor (BLUETOOTH) PAIRING (Párování)
 Přepínač NETWORK OFF/ON (Vypnutí/zapnutí sítě)
 Tlačítko RESET
 Tlačítko WPS
 Port LAN
 Konektor DC IN 18 V (Vstup stejnosměrného napájení)

Podrobné informace o dalších částech a ovládacích prvcích najdete v průvodci
nápovědou.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/
CZ
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Česky
Před použitím tohoto systému si prosím pečlivě
přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí
použití.

VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti ani vlhkosti.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru,
nezakrývejte větrací otvory na přístroji novinami,
ubrusy, závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj
nikdy nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako
například zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající
nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby
naplněné tekutinou, jako například vázy.
Neumísťujte přístroj do stísněného prostoru, jako
například do knihovny, vestavěné skříně a na podobná
místa.
Nevystavujte baterie nebo přístroj s vloženými
bateriemi nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni a podobně.
Jelikož zástrčka napájecího kabelu slouží pro
odpojení systému od síťového napájení, připojte
systém do snadno přístupné síťové zásuvky.
V případě zjištění jakéhokoliv neobvyklého
provozního stavu systému ihned odpojte zástrčku
napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
Jestliže je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky,
není systém odpojen od síťového napájení, a to ani
tehdy, když je samotný systém vypnutý.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme vás, že jakékoli změny nebo
modifikace, které nejsou výslovně schváleny v této
příručce, mohou mít za následek, že vám bude
odebráno právo používat toto zařízení.
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Upozornění pro zákazníky: následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích uplatňujících směrnice
EU
Tento produkt byl vyroben společností Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075
Japonsko, nebo jejím jménem. Dotazy týkající se
kompatibility tohoto produktu s legislativou Evropské
unie zodpoví autorizovaný zástupce Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím
kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo
záruční dokumentaci.
Platnost označení CE je omezena pouze na země, kde
je toto označení součástí legislativy, což jsou zejména
země sdružené v EHP (Evropský hospodářský
prostor).

Tímto společnost Sony Corp. prohlašuje, že toto
zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším
příslušným ustanovením Směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace najdete na následující webové
stránce: http://www.compliance.sony.de/

Likvidace vyřazených
elektrických a elektronických
zařízení (platí v zemích
Evropské unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu
znamená, že s tímto produktem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho
by měl být odevzdán do příslušného sběrného dvora
pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním správné likvidace produktu můžete
předejít možným negativním následkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném
případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace
při likvidaci tohoto produktu. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto produktu vám
poskytnou místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo obchod, v němž jste
produkt zakoupili.

Likvidace vyřazených baterií
(platí v zemích Evropské unie
a dalších evropských zemích
se samostatnými systémy
sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu
znamená, že s baterií dodávanou k tomuto produktu
nesmí být zacházeno jako s běžným domovním
odpadem.
U některých baterií může být tento symbol doplněn
chemickým symbolem. Chemické symboly pro rtuť
(Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že
baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004
% olova.
Zajištěním správné likvidace baterií předejdete
možným negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné likvidace baterie.
Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje.

U všech ostatních baterií si prosím přečtěte část
popisující bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Odneste baterii do příslušného sběrného dvora, který
se zabývá recyklací vyřazených baterií.
Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu
nebo baterií vám poskytnou místní úřady, společnost
zabývající se likvidací domácího odpadu nebo
obchod, ve kterém jste produkt zakoupili.

Toto upozornění je uvedeno na síťovém adaptéru.
Tento symbol upozorňuje uživatele na
existenci neizolovaného „nebezpečného
napětí“ uvnitř přístroje, jehož velikost může
být dostatečná na to, aby hrozilo nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje uživatele na
existenci důležitých pokynů pro obsluhu
a údržbu (servis) v doprovodné
dokumentaci přístroje.

U produktů, které vyžadují z důvodu bezpečnosti,
funkčnosti nebo zachování integrity dat trvalé
připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla
být měněna pouze kvalifikovaným servisním
technikem.
Abyste zajistili správnou likvidaci takové baterie,
předejte tento produkt na konci jeho životnosti do
příslušného sběrného dvora, který se zabývá recyklací
elektrických a elektronických zařízení.

CZ
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Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
Typový štítek s uvedením ochranné známky Sony,
čísla modelu a jmenovitých elektrických parametrů je
umístěn na vnější dolní straně tohoto systému.
MAC adresa je umístěna na dolní vnější straně tohoto
systému.
 Před zahájením používání tohoto systému
zkontrolujte, zda provozní napětí systému
odpovídá napětí ve vaší místní elektrické síti.

Oblast zakoupení

Provozní napětí

Všechny země/regiony 100 V – 240 V AC (stříd.),
50 Hz/60 Hz

Poznámky k síťovému adaptéru
 Před připojováním nebo odpojováním síťového
adaptéru systém předem vypněte. V opačném
případě by mohlo dojít k poruše.
 Používejte pouze dodávaný síťový adaptér. Abyste
zabránili poškození systému, nepoužívejte žádný
jiný síťový adaptér.

Umístění
 Neinstalujte tento systém do šikmé polohy.
 Neponechávejte systém v blízkosti zdrojů tepla
nebo v místech vystavených přímému slunečnímu
světlu, nadměrné prašnosti, dešti, vlhkosti nebo
mechanickým otřesům.

Provoz
 Nevkládejte žádné předměty do konektorů nebo
větracích otvorů v zadní části systému. Mohlo by
dojít ke zkratu nebo poruše systému.

Čištění
 Pro čištění skříňky přístroje nepoužívejte líh,
benzen nebo ředidlo.

Ostatní
 V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů
týkajících se tohoto systému, na které nenajdete
odpověď v tomto návodu, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
 Při likvidaci nebo prodeji tohoto systému
nezapomeňte provést jeho inicializaci, aby se
všechna nastavení resetovala na výchozí tovární
hodnoty.

Poznámky k autorským právům
Polarita zástrčky

 Připojte síťový adaptér do blízké síťové zásuvky.
V případě výskytu problému ihned odpojte síťový
adaptér ze síťové zásuvky.
 Neumísťujte síťový adaptér do stísněného prostoru,
jako například do knihovny, vestavěné skříně a na
podobná místa.
 Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem, nevystavujte síťový
adaptér kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte
na něj nádoby naplněné tekutinou, jako například
vázy.
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 SONY, Sony Entertainment Network a příslušná
loga jsou ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
 Windows, logo Windows a Windows Media jsou
registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA
nebo jiných zemích.
 Tento produkt je chráněn právy na ochranu
duševního vlastnictví společnosti Microsoft
Corporation. Použití nebo šíření takové technologie
mimo tento produkt je bez licence od společnosti
Microsoft nebo autorizované dceřiné společnosti
Microsoft zakázáno.
 Pandora, logo Pandora a specifický design (trade
dress) Pandora jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Pandora
Media, Inc., používané s předchozím svolením.
 Spotify a loga Spotify jsou ochranné známky
skupiny Spotify Group.

 Apple, logo Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod
nano, iPod touch, iTunes, Mac a OS X jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc., registrované v USA
a dalších zemích. App Store je servisní značka
společnosti Apple Inc.
Označení „Made for iPod“, „Made for iPhone“
a „Made for iPad“ znamenají, že elektronické
příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení
k iPodu, iPhonu nebo iPadu (v tomto pořadí)
a výrobce potvrzuje, že splňuje funkční požadavky
Apple. Společnost Apple neodpovídá za správný
provoz tohoto zařízení ani za jeho shodu
s bezpečnostními a regulačními normami.
Uvědomte si prosím, že používání tohoto
příslušenství s iPodem, iPhonem nebo iPadem
může ovlivnit bezdrátový výkon.
 Macintosh a Mac OS ochranné známky společnosti
Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
“ je značka sdružení Wi-Fi Alliance.
„
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® jsou
registrované značky sdružení Wi-Fi Alliance.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected
Setup™ jsou značky sdružení Wi-Fi Alliance.
 DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou
ochranné známky, servisní značky nebo certifikační
značky sdružení Digital Living Network Alliance.
 © 2013 CSR plc a společnosti její skupiny.
Značka aptX® a logo aptX logo jsou ochranné
známky CSR plc nebo jedné ze společností této
skupiny a mohou být registrovány v jedné nebo
více jurisdikcích.
 „S-Master“ je ochranná známka společnosti Sony
Corporation.
jsou ochranné
 ClearAudio+ a
známky společnosti Sony Corporation.
jsou ochranné známky
 „DSEE“ a
společnosti Sony Corporation.
 Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou používány v licenci od společností
Fraunhofer IIS a Thomson.

 Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou majetkem
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití
těchto označení společností Sony Corporation
podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
 N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná
ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc.
v USA a dalších zemích.
 Google Play a Android jsou ochranné známky
společnosti Google Inc.
 „Xperia“ a „Xperia Tablet“ jsou ochranné známky
společnosti Sony Mobile Communications AB.
 WALKMAN® a logo WALKMAN® jsou registrované
ochranné známky společnosti Sony Corporation.
 Názvy systémů a produktů uváděné v této příručce
obecně představují ochranné známky nebo
registrované ochranné známky výrobce.
Symboly ™ a ® nejsou v tomto návodu k obsluze
uváděny.

Co je to bezdrátová technologie
BLUETOOTH?
BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým
dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou
komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako je např.
počítač a digitální fotoaparát. Bezdrátová technologie
BLUETOOTH má provozní dosah přibližně 10 m.
Spojení dvou zařízení je běžné, avšak některá zařízení
lze připojit k několika zařízením současně.
Pro připojení nepotřebujete žádný kabel, ani nemusí
být zařízení obrácena čelem k sobě, jako je tomu
u infračervené technologie. Takové zařízení můžete
mít například v tašce nebo v kapse.
BLUETOOTH je mezinárodní norma podporovaná
a používaná tisícovkami firem po celém světě.

Maximální komunikační dosah
Maximální komunikační dosah se může za
následujících podmínek zkrátit.
 Existence překážky (např. osoby, kovu nebo stěny)
mezi tímto systémem a BLUETOOTH zařízením.
 V blízkosti systému se používá zařízení
bezdrátové sítě LAN.
 V blízkosti systému se používá mikrovlnná trouba.
 V blízkosti systému se používá zařízení generující
elektromagnetické záření.

Rušení od jiných zařízení
Protože BLUETOOTH zařízení a bezdrátová síť LAN
(IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci, může se
objevit mikrovlnné rušení, které způsobuje zhoršení
rychlosti komunikace, šum nebo nesprávné připojení
systému používaného v blízkosti zařízení bezdrátové
sítě LAN. V takovém případě proveďte následující.
 Používejte systém ve vzdálenosti nejméně 10 m
od zařízení bezdrátové sítě LAN.
 V případě, že systém používáte ve vzdálenosti
menší než 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN,
vypněte příslušné zařízení bezdrátové sítě LAN.

Rušení jiných zařízení
Mikrovlny vyzařované z BLUETOOTH zařízení mohou
negativně ovlivňovat funkci elektronických
lékařských zařízení. V následujících prostorech tento
systém i ostatní BLUETOOTH zařízení vypněte, aby
nedošlo k nehodě.
 Místa s výskytem hořlavého plynu, nemocnice,
vlaky, letadla nebo čerpací stanice.
 Místa v blízkosti automatických dveří nebo
požárních hlásičů.

Poznámky
 Aby bylo možno funkci BLUETOOTH používat, je
u připojovaného BLUETOOTH zařízení vyžadován
stejný profil, jako profil ve vašem systému.
Uvědomte si rovněž, že i v případě existence
stejného profilu se mohou zařízení v závislosti na
své specifikaci lišit funkcí.
 Z důvodu charakteristických vlastností bezdrátové
technologie BLUETOOTH je zvuk přehrávaný
prostřednictvím tohoto systému mírně zpožděný
oproti zvuku přehrávanému na BLUETOOTH zařízení
během hovoru v telefonu nebo poslechu hudby.
 Systém podporuje bezpečnostní funkce, které
odpovídají normě BLUETOOTH pro zajištění
bezpečného připojení bezdrátovou technologií
BLUETOOTH. Tato bezpečnost však nemusí být
v závislosti na nastavení dostatečná. Při komunikaci
prostřednictvím bezdrátové technologie
BLUETOOTH buďte opatrní.
 Neneseme odpovědnost za únik informací během
komunikace prostřednictvím technologie
BLUETOOTH.
 Je vyžadováno certifikované zařízení s funkcí
BLUETOOTH, která vyhovuje normě BLUETOOTH
specifikované společností Bluetooth SIG. I když
připojené zařízení odpovídá výše uvedené normě
BLUETOOTH, nemusí se v závislosti na svých funkcích
nebo specifikacích připojit nebo pracovat správně.
 V závislosti na BLUETOOTH zařízení připojenému
k systému, komunikačním a provozním prostředí
může docházet ke vzniku šumu nebo přeskakování
zvuku.
CZ
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Technické údaje
Specifikace reproduktoru
Reproduktory
Širokopásmový reproduktor:
Průměr přibl. 46 mm × 2 / Subwoofer:
Průměr přibl. 62 mm × 1

Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 3.0

Kompatibilní BLUETOOTH profily*2
A2DP (Pokročilý profil pro distribuci zvuku) / AVRCP
(Profil dálkového ovládaní pro audio a video)
3

Podporovaný kodek*

SBC (Složkový kodek)*4 / AAC*5 / aptX

Přenosová šířka pásma (A2DP)
Specifikace zesilovače
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ
ZKRESLENÍ:
Výstupní výkon (referenční)
Při použití síťového adaptéru
Širokopásmový reproduktor: 8 W + 8 W
(při 1% harmonickém zkreslení, 1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 16 W (při 1% harmonickém zkreslení,
100 Hz, 4 Ω)
Při použití baterie
Širokopásmový reproduktor: 3 W + 3 W
(při 1% harmonickém zkreslení, 1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 6 W (při 1% harmonickém zkreslení,
100 Hz, 4 Ω)

Specifikace sítě
Kompatibilní normy

20 Hz – 20 000 Hz (se vzorkováním 44,1 kHz)
*1 Skutečný dosah se liší podle různých podmínek,
jako jsou například překážky mezi zařízeními,
magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická
elektřina, příjmová citlivost, výkon antény, operační
systém, softwarová aplikace atd.
2
* Profily normy BLUETOOTH určují účel BLUETOOTH
komunikace mezi zařízeními.
*3 Kodek: Formát pro kompresi a konverzi audio
signálu
*4 Subband Codec (Složkový kodek)
*5 Advanced Audio Coding (Pokročilé kódování
zvuku)

Obecné
AUDIO IN (Audio vstup)
ANALOGOVÝ konektor stereo mini Φ 3.5 mm

Doba použití lithium-iontové baterie (když
je přepínač NETWORK OFF/ON v poloze OFF
(Vypnuto))
Přibl. 6 hodin

Doba použití lithium-iontové baterie (když
je přepínač NETWORK OFF/ON v poloze ON
(Zapnuto))
Přibl. 3 hodiny

Provozní teplota
5 °C až 35 °C

Rozměry (š/v/h) (včetně vyčnívajících částí
a ovládacích prvků)
Přibl. 300 mm × 132 mm × 60 mm

Hmotnost
Přibl. 1,9 kg

Dodávané příslušenství:
Síťový napájecí kabel (1) / Síťový adaptér (AC-E1826L)
(1) / Úvodní příručka „Poslech hudby prostřednictvím
vaší Wi-Fi sítě“ / Referenční příručka (tento dokument)
/ Záruční list
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.

Kompatibilní modely iPhonu/iPadu/iPodu

IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit,
WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))

Síťový port

AirPlay

BLUETOOTH

10BASE-T/100BASE-TX (aut. polarita)

iPhone 5s



Rádiová frekvence

DC OUT (Výstup stejnosměrného napětí)



iPhone 5c

2,412 GHz – 2,472 GHz (2,4 GHz pásmo ISM,
13 kanálů) / kanál 1 – kanál 13

USB konektor Typu A (pro nabíjení baterie
připojeného zařízení) (5 V, max. 1,5 A: štítek na dolní
straně systému)





iPhone 5





iPhone 4s





Napájení

iPhone 4





Stejnosměrné (DC) 18 V (pomocí dodávaného
síťového adaptéru připojeného ke střídavému (AC)
zdroji energie 100-240 V, 50/60 Hz) nebo pomocí
vestavěné lithium-iontové baterie

iPhone 3GS





iPad Air*





iPad mini s Retina displejem*





iPad (4. generace)*





iPad mini*





Specifikace BLUETOOTH
Výstup
Specifikace BLUETOOTH výkonové třídy 2

Maximální komunikační dosah
V přímém směru přibl. 10 m*1

Rádiová frekvence
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

6 CZ

Kompatibilní model

iPad (3. generace)*





iPad 2*





iPad*





iPod touch (5. generace)





iPod touch (4. generace)





iPod touch (3. generace)*



iPod nano (7. generace)*




stav k lednu 2014
* Aplikace „SongPal“ nepodporuje iPod touch
(3. generace) nebo iPod nano. Aplikace „SongPal“
nepodporuje iPad (stav k lednu 2014).
AirPlay funguje s iPhonem, iPadem a iPodem touch
s iOS 4.3.3 nebo novějším, Mac s OS X Mountain Lion
a Mac a PC s aplikací iTunes 10.2.2 nebo novější.

Poznámka

Likvidace systému
Z důvodu ochrany životního prostředí vyjměte ze
systému vestavěnou lithium-iontovou baterii.
Před vyjmutím baterie vybijte baterii odpojením
síťového adaptéru a použitím systému pouze
s napájením z baterie.
Vyjměte lithium-iontovou baterii za účelem
recyklace.
S výjimkou likvidace systému neotevírejte
skříňku systému.
1 Vypněte systém a odpojte síťový adaptér.
2 Pro vyjmutí baterie odstraňte kryt zadní části
systému.
 Odstraňte z dolní části systému 6 pryžových
krytů.
 Odstraňte 6 šroubů.
 Odstraňte kryt.
 Odstraňte ze systému konektorovou zástrčku.
 Vyjměte baterii.

Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za
ztrátu nebo poškození dat uložených v iPhonu/iPadu/
iPodu v důsledku používání iPhonu/iPadu/iPodu
připojeného k tomuto systému.

Poznámka
 Dávejte pozor, abyste při odebírání baterie ze
systému nepoškodili kovovými pinzetami apod.
kryt kabelu.

CZ

7

Prenosný audio systém

Užite si hudbu
cez vašu Wi-Fi sieť

SRS-X7

Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi sieť

SK

Dodávajú sa nasledovné tri dokumenty.
Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi sieť (tento dokument)
Poskytuje informácie, ako počúvať hudbu z vášho PC cez Wi-Fi sieť.

Referenčná príručka (tento dokument)
Poskytuje dôležité informácie o bezpečnosti.

Pomocník (Help Guide)
(webový dokument pre PC/smartfón)
Poskytuje detailné informácie o systéme, ako vytvoriť BLUETOOTH
pripojenie atď.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/
2 SK

Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením tohto zariadenia Sony.
S týmto systémom môžete prepojiť iné zariadenia a vychutnať si počúvanie hudby rôznymi spôsobmi nasledovne.

Prehrávanie hudby cez vašu Wi-Fi sieť
 Pre používateľov Wi-Fi siete
 Pre počúvanie hudby cez vašu domácu sieť
(DLNA/AirPlay)

Prečítajte si tento návod.
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Vysvetlenia a obrázky v tomto dokumente popisujú prvé nastavenia po zakúpení alebo po inicializácii
tohto systému.
Informácie o častiach a ovládacích prvkoch v tomto návode pozrite na str. 23.
Ak máte problémy s pripojením/prehrávaním, pozrite str. 20.

Prehrávanie hudby cez vašu káblovú sieť

Prehrávanie hudby cez BLUETOOTH pripojenie

 Pre používateľov káblovej siete

 Pre počúvanie hudby z BLUETOOTH zariadenia
(smartfón/iPhone/Walkman®)

 Pre počúvanie hudby cez vašu domácu sieť (DLNA/AirPlay)

Viac informácií o pripojení/prehrávaní bez Wi-Fi pripojenia pozrite
v Pomocníkovi (Help Guide).

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/
SK
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Užite si počúvanie hudby cez vašu Wi-Fi sieť
Aby bolo možné počúvať hudbu uloženú v PC cez vašu domácu sieť, zvoľte postup A alebo B.

A

Prehrávanie ovládaním
smartfónu/zariadenia iPhone

Smartfón



str.
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iPhone

Najskôr do smartfónu/zariadenia iPhone nainštalujte aplikáciu “SongPal” (str. 22). Táto aplikácia poskytuje nastavenie
Wi-Fi pripojenia so systémom a umožňuje vybrať/prehrávať hudbu uloženú v PC.

Potrebné položky:





Bezdrôtový router
(s prístupovým bodom)
Smartfón/iPhone
PC
Sú potrebné nastavenia servera
pre DLNA (str. 12).

Každé zariadenie musí byť vopred
pripojené k Wi-Fi sieti.

4 SK

B

Prehrávanie s funkciou AirPlay
(pre používateľov aplikácie iTunes)
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Môžete počúvať hudbu v aplikácii iTunes ovládaním PC. Vytvorte Wi-Fi pripojenie medzi systémom
a bezdrôtovým routerom.

Potrebné položky:




Bezdrôtový router
(s prístupovým bodom)
PC
(s nainštalovanou aplikáciou
iTunes)

Každé zariadenie musí byť vopred
pripojené k Wi-Fi sieti.
SK
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A

Prehrávanie ovládaním smartfónu/zariadenia iPhone

Smartfón

Pripojenie k Wi-Fi cez aplikáciu “SongPal”

Najskôr vytvorte BLUETOOTH pripojenie so systémom. Potom nakonfigurujte Wi-Fi nastavenia.
Dokončite krok 6 (str. 8) do 15 minút od zapnutia systému.
Používatelia zariadenia iPhone postupujte podľa pokynov na str. 9.

1

2

Úvodné kroky:

Zapnite tento systém.

 Poznačte si názov SSID a heslo vášho
routera do nižšie uvedených políčok.
SSID:

Heslo:

 Uistite sa, že sieťový (LAN) kábel nie je
pripojený k tomuto systému.*
 Nainštalujte aplikáciu “SongPal” do vášho
smartfónu.
Vyhľadajte aplikáciu
“SongPal” v Obchode
Play (Google Play).
* Káblové a bezdrôtové pripojenie nie je možné
použiť súčasne.

Podrobnosti pozrite v návode na použitie
routera.
 Prepínač NETWORK OFF/ON na zadnej
strane systému musí byť v polohe ON.

6 SK

Keď indikátor LINK prestane blikať a zhasne,
prejdite na ďalší krok.

3

4

Spustite aplikáciu “SongPal”.

Vytvorte BLUETOOTH pripojenie medzi systémom a smartfónom.

Klepnite na [SongPal]
na displeji smartfónu.

NFC-kompatibilný smartfón

NFC-nekompatibilný smartfón

Dotknite sa smartfónom označenia N
na tomto systéme.

 Klepnite na [Open the
Bluetooth setting screen]
(Otvoriť obrazovku
Bluetooth nastavení).

Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Dotknite sa a podržte, kým
smartfón nezareaguje.

Pokračovanie 

 Jedenkrát klepnite na tlačidlo
(BLUETOOTH) PAIRING na systéme.

SK
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A

Prehrávanie ovládaním smartfónu/zariadenia iPhone

6

5
Overte, či indikátor
svieti.

(BLUETOOTH)

Nakonfigurujte Wi-Fi nastavenia
podľa pokynov v aplikácii.

 Klepnite a podržte prst na tlačidle
(BLUETOOTH) PAIRING, kým nezačne
blikať rýchlo indikátor (BLUETOOTH).*
 Klepnite
na [SONY:SRS-X7
(Bluetooth)] na displeji
smartfónu.

Bliká

Svieti

* Pri prvom klepnutí na tlačidlo (BLUETOOTH)
PAIRING po zakúpení systému indikátor
(BLUETOOTH) bliká rýchlo.

Po vytvorení BLUETOOTH pripojenia prestane
indikátor (BLUETOOTH) blikať a bude svietiť.

Indikátor LINK bude po vytvorení Wi-Fi
pripojenia svietiť nazeleno.

Prehrávanie

8 SK
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iPhone

Pripojenie k Wi-Fi cez aplikáciu “SongPal”

Najskôr vytvorte BLUETOOTH pripojenie so systémom. Potom nakonfigurujte Wi-Fi nastavenia.
Dokončite krok 7 (str. 11) do 15 minút od zapnutia systému.
Používatelia smartfónov s výnimkou zariadenia iPhone postupujte podľa pokynov na str. 6.

1

2

Úvodné kroky:

Zapnite tento systém.

 Poznačte si názov SSID a heslo vášho
routera do nižšie uvedených políčok.
SSID:

Heslo:

Pokračovanie 

 Uistite sa, že sieťový (LAN) kábel nie je
pripojený k tomuto systému.*
 Nainštalujte aplikáciu “SongPal” do vášho
zariadenia iPhone.
Vyhľadajte aplikáciu
“SongPal” v obchode
App Store.
* Káblové a bezdrôtové pripojenie nie je možné
použiť súčasne.

Podrobnosti pozrite v návode na použitie
routera.
 Prepínač NETWORK OFF/ON na zadnej
strane systému musí byť v polohe ON.

Keď indikátor LINK prestane blikať a zhasne,
prejdite na ďalší krok.

SK
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A

Prehrávanie ovládaním smartfónu/zariadenia iPhone

3

4

5

Nastavte systém do režimu
párovania.

Vyhľadajte tento systém z vášho
zariadenia iPhone.

Overte, či indikátor
svieti.

 Jedenkrát klepnite na tlačidlo
(BLUETOOTH) PAIRING.

 Klepnite a podržte prst na tlačidle
(BLUETOOTH) PAIRING, kým nezačne
rýchlo blikať indikátor (BLUETOOTH).*

Klepnite na [Settings]
(Nastavenia) [Bluetooth].

Zapnite BLUETOOTH.

* Pri prvom klepnutí na tlačidlo (BLUETOOTH)
PAIRING po zakúpení systému indikátor
(BLUETOOTH) bliká rýchlo.

Po vytvorení BLUETOOTH pripojenia prestane
indikátor (BLUETOOTH) blikať a bude svietiť.
Klepnite na [SONY:SRS-X7
(Bluetooth)].

10 SK

(BLUETOOTH)

6

7

Spustite aplikáciu “SongPal”.

Nakonfigurujte Wi-Fi nastavenia
podľa pokynov v aplikácii.

Prehrávanie

Bliká
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Svieti

Zobrazí sa domovská obrazovka (Home)
aplikácie “SongPal”.
Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
Indikátor LINK bude po vytvorení Wi-Fi
pripojenia svietiť nazeleno.

SK
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A

Prehrávanie ovládaním smartfónu/zariadenia iPhone

Smartfón
iPhone

Počúvanie hudby cez vašu Wi-Fi sieť

Postupujte podľa pokynov zobrazovaných v aplikácii “SongPal”.

1

2

3

Nastavte váš PC ako DLNA server.

Spustite aplikáciu “SongPal”.

Klepnite na [Home Network]
(Domáca sieť). Potom podľa
zobrazovaných pokynov zvoľte
DLNA.

Podrobnosti o nastaveniach pozrite
v Pomocníkovi (Help Guide).
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/

Klepnite na [SongPal]
na displeji smartfónu/
zariadenia iPhone.

Klepnite
na [Home Network]
(Domáca sieť).

Používateľom OS Windows odporúčame
nainštalovať “Media Go”. Podrobnosti pozrite
v Pomocníkovi (Help Guide).

12 SK

Podľa pokynov zobrazovaných v aplikácii
“SongPal” zvoľte PC, v ktorom je uložená
hudba.

4
Vyberte skladbu zo zoznamu
a prehrajte ju.

Aplikácia “SongPal”
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Hudba z vášho PC sa bude reprodukovať
z tohto systému.

SK
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B

Prehrávanie s funkciou AirPlay (pre používateľov aplikácie iTunes)

Zvoľte spôsob Wi-Fi pripojenia
V závislosti od bezdrôtového routera zvoľte  alebo .

Otázka

Má váš bezdrôtový router tlačidlo WPS?

Ak chcete zistiť, či je váš bezdrôtový router kompatibilný so zabezpečeným nastavením WPS (Wi-Fi Protected Setup™),
pozrite návod na použitie routera.





14 SK

ÁNO
NIE

 Spôsob konfigurácie
tlačidlom WPS

 Spôsob manuálneho
nastavenia pomocou PC
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 Spôsob konfigurácie tlačidlom WPS

1

2

3

Skontrolujte, či nie je pripojený
sieťový (LAN) kábel a zapnite
systém.

Umiestnite systém a bezdrôtový
router bližšie k sebe a stlačte tlačidlá
WPS nasledovne.

Prehrávajte hudbu ovládaním vášho
PC (iTunes).

Skontrolujte, či je prepínač NETWORK OFF/ON
v polohe ON a zapnite systém. Keď indikátor
LINK zhasne, prejdite na ďalší krok.

 Zatlačte a pridržte tlačidlo WPS na tomto
systéme, kým nezaznie pípnutie.
 Do 90 sekúnd stlačte tlačidlo WPS
na routeri.
Indikátor LINK bude po vytvorení Wi-Fi
pripojenia svietiť nazeleno.

Hudba z vašej aplikácie iTunes sa bude
reprodukovať z tohto systému cez funkciu
AirPlay.

SK
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B

Prehrávanie s funkciou AirPlay (pre používateľov aplikácie iTunes)

 Spôsob manuálneho nastavenia pomocou PC

1

2

3

Úvodné kroky:

Pripojte tento systém k PC pomocou
sieťového (LAN) kábla (nedodávaný).

Zapnite tento systém.

 Poznačte si názov SSID a heslo vášho
routera do nižšie uvedených políčok.
SSID:

Heslo:

Podrobnosti pozrite v návode na použitie
routera.
 Prepínač NETWORK OFF/ON na zadnej
strane systému musí byť v polohe ON.

16 SK

Počkajte, kým indikátor LINK prestane blikať
a bude svietiť naoranžovo.

4

5

6

Na monitore PC zobrazte [Sony
Network Device Setting] (Nastavenie
sieťového zariadenia Sony).

V okne [Language Setup] (Nastaviť
jazyk) zvoľte želaný jazyk.

V Menu zvoľte [Network Settings]
(Nastavenia siete).

Pokračovanie 

 Spustite prehliadač.
 Do adresného riadka zadajte nasledovnú
webovú adresu.
http://169.254.1.1

Network Settings (Nastavenia siete)

SK
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B

Prehrávanie s funkciou AirPlay (pre používateľov aplikácie iTunes)

7

8

9

Zvoľte názov SSID vášho
bezdrôtového routera a zadajte
heslo.

Stlačte [Apply] (Použiť).

Po zobrazení výzvy odpojte sieťový
(LAN) kábel od systému.

SSID
Pozrite heslo poznačené v kroku 1.

18 SK

Apply (Použiť)

10

11

Skontrolujte, či indikátor LINK svieti
nazeleno.

Prehrávajte hudbu ovládaním vášho
PC (iTunes).

Bliká

Svieti

Indikátor LINK bude po vytvorení Wi-Fi
pripojenia svietiť nazeleno.

Hudba z vašej aplikácie iTunes sa bude
reprodukovať z tohto systému cez funkciu
AirPlay.

SK
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Riešenie problémov

Wi-Fi pripojenie medzi týmto systémom
a domácou sieťou nie je možné
 Ak je sieťový (LAN) kábel pripojený
k systému, odpojte ho a reštartujte systém.
Systém sa automaticky pokúsi pripojiť
k domácej sieti cez káblové (LAN) pripojenie,
ak je k systému pripojený sieťový (LAN)
kábel.
 Skontrolujte, či je bezdrôtový router
zapnutý.
 Priblížte systém a bezdrôtový router
vzájomne k sebe. Zariadenia, ktoré
využívajú frekvenčné pásmo 2,4 GHz
(napr. mikrovlnné rúry, BLUETOOTH alebo
digitálne bezdrôtové zariadenia atď.) môžu
rušiť Wi-Fi komunikáciu. Premiestnite
systém ďalej od takýchto zariadení, alebo
ich vypnite.

Skreslený zvuk/Zo systému sa
reprodukuje hluk alebo šum
 Prepojte systém a bezdrôtový router/PC
pomocou sieťového (LAN) kábla a nie cez
Wi-Fi pripojenie.
 Znížte hlasitosť na pripojenom zariadení.
 Ak má pripojené zariadenie funkciu
ekvalizéra, vypnite ju.
 Systém umiestnite ďalej od mikrovlnnej rúry,
iného bezdrôtového zariadenia atď.
 Systém držte mimo dosah kovových
predmetov.

20 SK

Žiadny zvuk/Nízka úroveň zvuku
 Skontrolujte, či sú tento systém aj pripojené
zariadenie zapnuté.
 Zvýšte hlasitosť na tomto systéme aj
pripojenom zariadení.
 Overte, či je na pripojenom zariadení
spustené prehrávanie.

BLUETOOTH pripojenie medzi týmto
systémom a smartfónom/zariadením
iPhone nie je možné
 Systém a BLUETOOTH zariadenie umiestnite
maximálne 1 m od seba.
 Ak indikátor (BLUETOOTH) nebliká
rýchlo, klepnite a podržte prst na tlačidle
(BLUETOOTH) PAIRING, kým indikátor
nezačne blikať rýchlo.

Aplikácia iTunes nedokáže nájsť tento
systém cez funkciu AirPlay
 Skontrolujte, či je PC s nainštalovanou
aplikáciou iTunes pripojený k domácej sieti.
 Aktualizujte aplikáciu iTunes na najnovšiu
verziu.

Indikátor / (Zapnutie/pohotovostný
režim) bliká načerveno
 Systém je v ochrannom režime.
 Stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane
systému vhodným špicatým predmetom
(napr. malá spinka). Potom zapnite systém.
Ak indikátor / (Zapnutie/pohotovostný
režim) stále bliká, kontaktujte predajcu,
kde ste systém zakúpili, alebo autorizovaný
servis Sony.

Ako skontrolovať kvalitu Wi-Fi signálu
(citlivosť príjmu)
 Keď je systém pripojený k Wi-Fi sieti
(indikátor LINK svieti nazeleno), klepnite
a podržte prst na tlačidle NETWORK, kým
nezaznie pípnutie.

3
2
1
0
Kvalita
(intenzita)
signálu

Počet blikajúcich
indikátorov

Ak chcete získať silnejší signál, skúste
nasledujúci postup:
 Zmeňte smerovanie bezdrôtovej LAN
antény.
 Vypnite iné bezdrôtové zariadenia.

Používanie BLUETOOTH/sieťovej
pohotovostnej funkcie
Keď je zapnutá BLUETOOTH/sieťová
pohotovostná funkcia, systém sa automaticky
zapne prevádzkovaným BLUETOOTH zariadením
alebo sieťovým zariadením, aj keď bude tento
systém práve vypnutý. Systém sa tak spustí
rýchlejšie ako zvyčajne.
 Skontrolujte, či je pripojený AC adaptér
a zapnite systém.
 Zatlačte a pridržte tlačidlo / (Zapnutie/
pohotovostný režim), kým sa nerozsvieti
naoranžovo.
Systém sa vypne a prepne sa do BLUETOOTH/
sieťového pohotovostného režimu.
Ak použijete BLUETOOTH zariadenie
alebo sieťové zariadenie, tento systém sa
automaticky zapne a hneď bude funkčné
pripojenie.

Inicializácia (reset) systému
Inicializujte (resetujte) systém, ak uvedené
opatrenia nevyriešili daný problém, alebo ak
nastavenia zlyhajú.
 Skontrolujte, či je tento systém zapnutý.
Klepnite (zatlačte) a pridržte prst
na tlačidlách VOL (Hlasitosť) – a /
(Zapnutie/pohotovostný režim) súčasne
na viac než 5 sekúnd.
Systém sa vypne. Obnovia sa výrobné
nastavenia a všetky informácie o BLUETOOTH
párovaní a sieťové nastavenia sa resetujú.

Funkčné tlačidlá na hornom paneli systému
začnú blikať. Počet blikajúcich indikátorov
indikuje kvalitu (intenzitu) signálu. Blikanie sa
zastaví po stlačení ľubovoľného tlačidla.

SK
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Aplikácia “SongPal”
“SongPal” je aplikácia pre ovládanie audio zariadení Sony, ktoré sú kompatibilné s aplikáciou “SongPal”, vašim smartfónom/zariadením iPhone.
Po stiahnutí tejto aplikácie do vášho smartfónu (str. 6) alebo zariadenia iPhone (str. 9) budú k dispozícii nasledovné funkcie.

Nastavenia zvuku systému SRS-X7
Môžete si ľahko prispôsobiť zvuk podľa potreby,
alebo použiť nastavenia “ClearAudio+” odporúčané
spoločnosťou Sony.

Hudobné služby
Môžete si užívať rôzne hudobné služby*.

Device Select (Zvoliť zariadenie)
Zvoľte “SongPal”-kompatibilné
zariadenie.

Domovská obrazovka (Home)
Zobrazenie funkcií zvoleného
zariadenia, hudobných služieb
a aplikácií nainštalovaných
na vašom smartfóne/zariadení
iPhone.

Ovládanie zariadení vo vašej domácej sieti
Môžete prehrávať hudbu uloženú vo vašom PC alebo
na DLNA serveri cez vašu sieť.

* V závislosti od danej krajiny a oblasti sa môže ponuka
hudobných služieb a čas ich dostupnosti líšiť.
Pri niektorých službách sa vyžaduje samostatná registrácia.
Môže byť potrebná aktualizácia daného zariadenia.
Možnosti ovládania pomocou aplikácie “SongPal” sa líšia
v závislosti od pripojeného zariadenia.
Právo na zmeny technických údajov a dizajnu aplikácie
vyhradené.
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Nastavenia pripojeného zariadenia
Zobrazia sa rôzne nastavenia zvuku/
siete. Toto Menu je možné zobraziť
z ľubovoľnej obrazovky rýchlym
pohybom prsta doprava.

Mini prehrávač
Ovládač pre zvolenú funkciu

Časti a ovládacie prvky

Zadná strana systému

Zadná strana systému

Len
nabíjanie*
* Prehrávanie z pripojeného USB zariadenia nie je možné.

Podrobnosti o ďalších častiach a ovládacích prvkoch pozrite
v Pomocníkovi (Help Guide).
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/

 Bezdrôtová LAN anténa
Ak používate Wi-Fi pripojenie, nastavte bezdrôtovú LAN anténu
do zvislej polohy.
 Značka N (N Mark)
 Tlačidlo UPDATE
Toto tlačidlo sa zobrazí, len keď systém zistí novú verziu softvéru
počas pripojenia na Internet.
 Tlačidlo VOL (Hlasitosť) –/+
 Tlačidlo/indikátor / (Zapnutie/pohotovostný režim)
 Indikátor LINK
 Tlačidlo/indikátor NETWORK
 Tlačidlo/indikátor (BLUETOOTH) PAIRING
 Prepínač NETWORK OFF/ON
 Tlačidlo RESET
 Tlačidlo WPS
 LAN konektor
 Konektor DC IN 18 V
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Slovensky
Pred používaním tohto zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod a uschovajte ho pre
ďalšie použitie.

VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby sa predišlo prehriatiu zariadenia
a následnému vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami,
obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie
neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa (napr.
horiace sviečky).
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, zariadenie
nevystavujte pôsobeniu vody (špliechaniu
atď.) a na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
Batérie a zariadenie s vloženou batériou
nevystavujte príliš vysokým teplotám ako
napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.
Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné
v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď
odpojiť od elektrickej siete. Ak nastanú
problémy a zariadenie nefunguje štandardne,
okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
siete.
Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
pripojené do elektrickej zásuvky, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.

UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akékoľvek zmeny
alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené
v tomto návode, môžu mať za následok stratu
záruky pre toto zariadenie.
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Informácia pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa súladu produktu s legislatívou
EU je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných
služieb alebo záručných záležitostí pozri
adresy poskytnuté v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.
Platnosť označenia CE je obmedzená len
na tie krajiny, kde sa to vyžaduje zákonom,
najmä v krajinách EHP (Európsky hospodársky
priestor).

Spoločnosť Sony týmto prehlasuje, že toto
zariadenie je v súlade s požiadavkami
a podmienkami smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/

Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.

Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo
na ich obale upozorňuje, že akumulátor/
batériu nie je možné likvidovať v netriedenom
komunálnom odpade.
Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže
tento symbol používať v kombinácii s určitým
chemickým symbolom. Chemické symboly
pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú
na akumulátory/batérie obsahujúce viac než
0,0005% ortuti alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť
potenciálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.

S ostatnými akumulátormi/batériami
nakladajte v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre
recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.

Na AC adaptéri je upozorňujúca značka.

Tento symbol upozorňuje
používateľa na prítomnosť
neizolovaného “nebezpečného
napätia” vo vnútri zariadenia,
ktoré môže byť dostatočne veľké,
aby znamenalo vznik rizika úrazu
elektrickým prúdom pre osoby.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na prítomnosť
dôležitých pokynov pre prevádzku
a údržbu (servis) v dokumentácii
dodávanej s týmto zariadením.

Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli
zachovaniu dát neustále napájané
zabudovaným akumulátorom/batériou,
tento akumulátor/batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti
do zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
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Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
Typový štítok s údajmi o obchodnej značke
Sony, typovým označením a údajmi
o elektrickom napätí je umiestnený na spodnej
časti tohto systému.
MAC adresa je umiestnená na spodnej
vonkajšej strane systému.
 Pred používaním systému skontrolujte, či
je prevádzkové napätie systému zhodné
s napätím vo vašej elektrickej sieti.

Krajina
zakúpenia

Prevádzkové
napätie

Všetky krajiny/
regióny

Striedavé napätie (AC)
100–240 V, 50 Hz/60 Hz

Poznámky k AC adaptéru
 Pred pripájaním/odpájaním AC adaptéra
najskôr vypnite systém. Inak môže dôjsť
k poruche.
 Používajte len dodávaný AC adaptér.
Aby nedošlo k poškodeniu systému,
nepoužívajte iný AC adaptér.

Umiestnenie
 Systém neumiestňujte do naklonenej
polohy.
 Nenechávajte systém v blízkosti zdrojov
tepla a nevystavujte ho pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia, prachu, vlhkosti, dažďu
ani mechanickým otrasom.

Prevádzka
 Do konektorov alebo ventilačných otvorov
na zadnej strane systému nevkladajte žiadne
drobné predmety. Môže dôjsť ku skratu
a poruche.

Čistenie
 Na čistenie povrchu nepoužívajte lieh,
benzín ani riedidlo.

Ostatné
 Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa systému, ktoré nie sú v tomto
návode popísané, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
 Pri likvidácii alebo odstraňovaní tohto
systému nezabudnite obnoviť všetky jeho
nastavenia na výrobné hodnoty.

Autorské práva

Polarita konektora
 AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky. V prípade nejakého
problému ho ihneď odpojte od elektrickej
zásuvky.
 AC adaptér neumiestňujte do uzatvorených
priestorov, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
 Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, AC adaptér
nevystavujte pôsobeniu vody (špliechaniu
atď.) a na AC adaptér neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

4 SK – Referenčná príručka

 SONY, Sony Entertainment Network
a príslušné logá sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
 Windows, logo Windows a Windows Media
sú ochranné známky alebo obchodné značky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/
alebo ostatných krajinách.
 Tento produkt je chránený určitými
zákonmi o duševnom vlastníctve
spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo šírenie tejto technológie
mimo tohto produktu je bez licencie
spoločnosti Microsoft alebo bez povolenia
autorizovaného zástupcu spoločnosti
Microsoft zakázané.

 Pandora, logo Pandora a obchodná súprava
Pandora sú ochranné známky alebo
obchodné značky spoločnosti Pandora
Media, Inc. používané s povolením vlastníka.
 Spotify a logá Spotify sú obchodné značky
spoločnosti Spotify Group.
 Apple, logo Apple, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod nano, iPod touch, iTunes, Mac
a OS X sú obchodné značky spoločnosti
Apple Inc. registrované v USA a ostatných
krajinách. App Store je servisná značka
spoločnosti Apple Inc.
Výraz “Made for iPod”, “Made for iPhone”
a “Made for iPad” znamená, že elektronické
príslušenstvo je určené na špecifické
pripojenie zariadenia iPod, iPhone alebo
iPad , respektíve má certifikát výrobcu
o súlade so štandardmi spoločnosti
Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá
za fungovanie tohto zariadenia, ani za jeho
súlad s bezpečnostnými a usmerňujúcimi
normami. Vezmite prosím na vedomie, že pri
používaní tohto príslušenstva so zariadením
iPod, iPhone alebo iPad môže dochádzať
k rušeniu bezdrôtového prenosu.
 Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA
a ostatných krajinách.
” je značka aliancie Wi-Fi Alliance.
“
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® sú ochranné známky aliancie Wi-Fi
Alliance.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi
Protected Setup™ sú obchodné značky
aliancie Wi-Fi Alliance.
 DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú
obchodné značky, servisné značky alebo
identifikačné značky aliancie Digital Living
Network Alliance.

 © 2013 CSR plc a spoločnosti z danej skupiny.
Značka aptX® a logo aptX sú obchodné
značky spoločnosti CSR alebo niektorej
zo spoločnosti z danej skupiny a môžu byť
registrované pod niektorou alebo viacerými
jurisdikciami.
 “S-Master” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
sú obchodné
 ClearAudio+ a
značky spoločnosti Sony Corporation.
sú obchodné značky
 “DSEE” a
spoločnosti Sony Corporation.
 Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sa používajú v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
 Názov BLUETOOTH® a logá sú vlastníctvom
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Corporation ich na akékoľvek účely
používa na základe licencie. Všetky
ostatné obchodné značky a obchodné
názvy sú obchodnými značkami a názvami
príslušných vlastníkov.
 N Mark (Značka N) je obchodná značka alebo
ochranná známka spoločnosti NFC Forum,
Inc. v USA a ďalších krajinách.
 Google Play a Android sú obchodné značky
spoločnosti Google Inc.
 “Xperia” a “Xperia Tablet” sú obchodné
značky spoločnosti Sony Mobile
Communications AB.
 WALKMAN® a logo WALKMAN® sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
 Názvy systémov a produktov vyskytujúce
sa v tomto návode sú obecne obchodnými
značkami alebo ochrannými známkami ich
príslušných vlastníkov.
Označenie ™ a ® nie je v tomto návode vždy
uvádzané.

Bezdrôtová BLUETOOTH
technológia
Bezdrôtová BLUETOOTH technológia je
technológia s krátkym dosahom, ktorá
umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu
medzi digitálnymi zariadeniami ako napr.
PC a digitálny fotoaparát. Bezdrôtová
BLUETOOTH technológia funguje v dosahu
cca 10 m.
Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné,
niektoré zariadenia je však možné pripojiť
k viacerým zariadeniam naraz.
Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel,
ani nie je potrebné umiestniť zariadenia
oproti sebe ako pri infračervenej technológii.
Zariadenia môžete napríklad používať, aj keď
sú v batohu alebo vo vrecku.
BLUETOOTH štandard je medzinárodný
štandard podporovaný a využívaný mnohými
spoločnosťami po celom svete.

Maximálny komunikačný dosah
Maximálny komunikačný dosah môže byť
v nasledovných podmienkach kratší.
 Medzi týmto systémom a BLUETOOTH
zariadením sú prekážky ako osoby, kov
alebo stena.
 V blízkosti tohto systému sa používa LAN
zariadenie.
 V blízkosti tohto systému sa používa
mikrovlnná rúra.
 V blízkosti tohto systému sa používa
zariadenie generujúce elektromagnetické
žiarenie.

Rušenie z iných zariadení
BLUETOOTH a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g)
zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu,
preto ak tento systém používate v blízkosti
bezdrôtového LAN zariadenia, môže dôjsť
k mikrovlnným interferenciám, ktoré môžu
spôsobiť zhoršenie komunikačnej rýchlosti,

šum alebo chybné spojenie. V takomto
prípade vykonajte nasledovné.
 Používajte tento systém minimálne 10 m
od bezdrôtového LAN zariadenia.
 Ak tento systém používate v menšej
vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového
LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN
zariadenie.

Rušenie iných zariadení
Mikrovlny vyžarované BLUETOOTH zariadením
môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických
zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných
miestach vypnite systém aj BLUETOOTH
zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko
nebezpečenstva.
 V blízkosti horľavých plynov,
v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo
čerpacích staniciach.
 V blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych hlásičov.

Poznámky
 Aby bolo možné používať BLUETOOTH
funkciu, pripájané BLUETOOTH zariadenie
musí mať rovnaký profil ako tento systém.
Aj keď sú profily rovnaké, zariadenia môžu
v závislosti od ich špecifikácií fungovať
odlišne.
 Z dôvodu vlastností bezdrôtovej BLUETOOTH
technológie je zvuk reprodukovaný týmto
systémom mierne oneskorený voči zvuku
z prehrávacieho BLUETOOTH zariadenia počas
hovoru cez telefón alebo počúvania hudby.
 Tento systém podporuje bezpečnostné
štandardy, ktoré sú v súlade s BLUETOOTH
štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné
prepojenie pri používaní bezdrôtovej
BLUETOOTH technológie. V závislosti
od nastavení však zabezpečenie nemusí
postačovať. Pri komunikácii pomocou
bezdrôtovej BLUETOOTH technológie buďte
obozretní.
Referenčná príručka – SK
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 Nezodpovedáme za únik informácií pri
BLUETOOTH komunikácii.
 Aby bol zabezpečený súlad s BLUETOOTH
štandardmi špecifikovanými normou
Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné
zariadenie disponujúce BLUETOOTH
funkciou. Aj keď pripojené zariadenie
vyhovuje uvedeným BLUETOOTH
štandardom, niektoré zariadenia sa
v závislosti od funkcií alebo technických
špecifikácií daného zariadenia nemusia dať
pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.
 V závislosti od BLUETOOTH zariadenia
pripojeného k tomuto systému,
komunikačného prostredia alebo
prevádzkového prostredia sa môže
vyskytovať šum alebo výpadky zvuku.

Technické údaje
Reproduktorový systém

BLUETOOTH špecifikácie ver. 3.0

Kompatibilné BLUETOOTH profily*2

Reproduktory

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
/ AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Širokopásmové: Priemer cca 46 mm × 2 /
Subwoofer: Priemer cca 62 mm × 1

Podporovaný kodek*3

Zosilňovač

Rozsah prenosového pásma (A2DP)

VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:

20–20 000 Hz
(Vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

SBC (Subband Codec)*4 / AAC*5 / aptX

Pri napájaní z batérie
Širokopásmové: 3 W +3 W (pri 1 %
harmonickom skreslení, 1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 6 W (pri 1 % harmonickom
skreslení, 100 Hz, 4 Ω)

* 1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti
od faktorov ako prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí,
mikrovlnné rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, vlastnosti antény, operačný systém,
softvérová aplikácia atď.
2
* Profily BLUETOOTH štandardu určujú
spôsob BLUETOOTH komunikácie medzi
zariadeniami.
* 3 Kodek: Formát kompresie audio signálu
a konverzie
*4 Kodek Subband
*5 Kódovanie Advanced Audio Coding

Sieť

Všeobecne

Kompatibilné štandardy

Audio výstup AUDIO IN

Výstupný výkon (referenčný)
Pri napájaní z AC adaptéra
Širokopásmové: 8 W +8 W (pri 1 %
harmonickom skreslení, 1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 16 W (pri 1 % harmonickom
skreslení, 100 Hz, 4 Ω)

IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))

Rádiová frekvencia
2,412–2,472 GHz (2,4 GHz pásmo ISM,
13 kanálov) / Kanál 1 – Kanál 13

BLUETOOTH
Výstup
Výkonová trieda BLUETOOTH ver. 2

Maximálny komunikačný dosah
Dosah bez prekážok cca 10 m* 1

Rádiová frekvencia
Pásmo 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
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Komunikačný systém

Φ 3,5 mm analógový stereo minikonektor

Konektor pre sieť
10BASE-T/100BASE-TX (Automatická polarita)

Výstup DC OUT
USB konektor Typ A (pre nabíjanie batérie
v pripojenom zariadení) (5 V, Max. 1,5 A:
vyznačené na spodnej strane systému)

Napájanie
Jednosmerné napätie (DC) 18 V (pri použití
dodávaného AC adaptéra pripojeného
do elektrickej zásuvky k zdroju striedavého
napätia (AC) 100–240 V, 50 Hz/60 Hz) alebo
zo vstavanej Li-Ion batérie

Výdrž Li-Ion batérie (keď je prepínač
NETWORK OFF/ON v polohe OFF)

iPad mini*





iPad (3. generácia)*





iPad 2*





iPad*





iPod touch
(5. generácia)





5 °C až 35 °C

iPod touch
(4. generácia)





Rozmery (š/v/h) (vrátane
prečnievajúcich častí a ovládacích
prvkov)

iPod touch
(3. generácia)*





Cca 6 hodín

Výdrž Li-Ion batérie (keď je prepínač
NETWORK OFF/ON v polohe ON)
Cca 3 hodiny

Prevádzková teplota

Cca 300 mm × 132 mm × 60 mm

iPod nano
(7. generácia)*

Hmotnosť

K januáru 2014

Cca 1,9 kg

Dodávané príslušenstvo:
Sieťová šnúra (1) / AC adaptér (AC-E1826L) (1) /
Úvodná príručka “Užite si hudbu cez vašu
Wi-Fi sieť” / Referenčná príručka (tento
dokument) / Záručný list
Právo na zmeny vyhradené.

Kompatibilita s modelmi zariadení
iPhone/iPad/iPod
Kompatibilný
model



AirPlay BLUETOOTH

iPhone 5s





iPhone 5c





iPhone 5





iPhone 4s





iPhone 4





iPhone 3GS





iPad Air*





iPad mini
s displejom Retina*





iPad (4. generácia )*





* Aplikácia “SongPal” nie je podporovaná
prehrávačom iPod touch (3. generácia)
ani iPod nano. Aplikácia “SongPal” nie je
podporovaná tabletom iPad (k januáru
2014).
Funkcia AirPlay pracuje so zariadeniami
iPhone, iPad a iPod touch s iOS 4.3.3 alebo
novšou verziou, Mac s OS X Mountain Lion
a Mac a PC s aplikáciou iTunes 10.2.2 alebo
novšou verziou.

Likvidácia nepotrebného
systému
Za účelom ochrany životného prostredia
vyberte zo systému vstavanú Li-Ion batériu.
Pred vybratím batérie ju vybite tak, že
odpojíte AC adaptér a prevádzkujte systém len
pri napájaní z batérie.
Vyberte Li-Ion batériu za účelom jej
recyklácie. Systém s výnimkou jeho
likvidácie nerozoberajte.
1 Vypnite systém a odpojte AC adaptér.
2 Demontujte kryt na zadnej strane systému,
aby bolo možné vybrať batériu.
 Zo spodnej strany systému demontujte
6 gumových krytov.
 Vyskrutkujte 6 skrutiek.
 Vyberte kryt.
 Od systému odpojte konektor.
 Vyberte batériu.

Poznámka
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za stratu alebo poškodenie
údajov uložených v zariadení iPhone/iPad/
iPod počas používania zariadenia iPhone/
iPad/iPod pripojeného k tomuto zariadeniu.

Poznámka
 Pri vyberaní batérie zo systému, napríklad
kovovými pinzetami atď., dávajte pozor, aby
nedošlo k poškodeniu krytu káblov.
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