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Osobní audio systém
Osobný zvukový
systém

Průvodce spuštěním
Príručka pri spustení

Navázání bezdrátového připojení se zařízeními
BLUETOOTH
Z následujících tří druhů párování vyberte možnost, která odpovídá vaší situaci.
Zařízení BLUETOOTH je nutné před použitím „spárovat“.

Přístroj lze spárovat až s osmi zařízeními BLUETOOTH. Při párování se dvěma
či více zařízeními BLUETOOTH proveďte pro každé zařízení následující
postup párování.

Stisknutím tlačítka / (napájení) zapněte přístroj.

Kontrolka / (napájení) se rozsvítí zeleně.
Kontrolka (BLUETOOTH) začne blikat bíle.
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Stáhněte a nainstalujte si aplikaci „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je bezplatná aplikace pro Android, kterou si můžete
stáhnout z obchodu Google Play™.
Aplikaci vyhledáte tak, že do vyhledávače zadáte klíčová slova
„NFC Easy Connect“ nebo využijete následující dvourozměrný kód.
Stažení aplikace může být zpoplatněno.
Ke stažení pomocí dvourozměrného kódu použijte
aplikaci čtečky dvourozměrných kódů.

Párování a propojení se zařízením
BLUETOOTH
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Poznámka
• V některých zemích/regionech nemusí být aplikace k dispozici.
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bliká
(bíle)

Aplikaci „NFC Easy Connect“ v chytrém telefonu spusťte.
Zkontrolujte, že je zobrazena obrazovka aplikace.

Chytrým telefonem se dotkněte tohoto přístroje.
Nejprve odemkněte obrazovku chytrého telefonu.
Dotýkejte se chytrým telefonem části přístroje se značkou N, dokud telefon
nezareaguje.
Když se chytrým telefonem dotknete vypnutého přístroje, naváže se
připojení BLUETOOTH a přístroj se zapne.
Chytrý telefon reaguje
(audio systém je rozpoznán).

Česky

2

Dodávané návody k obsluze

Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH) PÁROVÁNÍ a podržte jej,
dokud se neozve několik pípnutí a kontrolka (BLUETOOTH)
nezačne rychle blikat.

Průvodce spuštěním (tento dokument)

Přístroj je v režimu párování.

Popisuje základní obsluhu a obsahuje pokyny, jak přístroj propojit
se zařízeními BLUETOOTH.

Tip
• Po prvním zapnutí přejde přístroj do režimu párovaní automaticky.

Referenční příručka
Obsahuje bezpečnostní opatření a technické údaje produktu.

Podle pokynů na obrazovce vytvořte připojení BLUETOOTH.
Jakmile je připojení BLUETOOTH navázáno, rozsvítí se na přístroji
kontrolka (BLUETOOTH).
Přístroj odpojíte opětovným dotykem chytrého telefonu.

rychle bliká
(bíle)

Průvodce nápovědou
Podrobnější informace k použití přístroje se dočtete v Průvodci
nápovědou na počítači nebo chytrém telefonu. Průvodce nápovědou
obsahuje také průvodce odstraňováním problémů, který popisuje
řešení potíží, s nimiž se můžete setkat.

Tip
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Adresa URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/

Proveďte proces párování i na zařízení BLUETOOTH,
aby dokázalo detekovat tento přístroj.
Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam nalezených
zařízení, vyberte „SRS-X33“.
Pokud budete na displeji zařízení BLUETOOTH vyzváni k zadání kódu,
zadejte „0000“.

Dvourozměrný kód:
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Pokud se nelze se zařízením spojit, zkuste následující.
• Spusťte v chytrém telefonu aplikaci a telefonem pomalu pohybujte nad
částí přístroje se značkou N.
• Pokud je chytrý telefon v ochranném obalu, vyjměte jej.
• Ověřte si, že v chytrém telefonu je zobrazena obrazovka aplikace.

Poslech a telefonování
Po navázání spojení se zařízením BLUETOOTH používejte ovládání na zařízení.

Vytvořte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.
Jakmile je připojení BLUETOOTH navázáno, rozsvítí se na přístroji
kontrolka (BLUETOOTH).

Poslech hudby
Profil: A2DP, AVRCP

Propojení se spárovaným zařízením
BLUETOOTH

Nabíjení přístroje
Tento přístroj má vestavěnou lithium-iontovou dobíjecí baterii.
Před prvním použitím přístroje baterii nabijte.

Poznámka
• K napájecímu adaptéru USB nejprve připojte zásuvkový konektor určený
pro vaši zemi/region.
Zkontrolujte, že konektor do napájecího adaptéru USB zacvakl.
napájecí
adaptér USB
(součást
dodávky)

svítí (oranžově)
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Na zařízení BLUETOOTH spusťte přehrávání a upravte hlasitost.
Pomocí tlačítek VOL –/+ na přístroji upravte hlasitost připojeného zařízení.

Zapněte přístroj.
Kontrolka

(BLUETOOTH) začne blikat bíle.

Vytvořte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.
Jakmile je připojení BLUETOOTH navázáno, rozsvítí se na přístroji
kontrolka (BLUETOOTH).

Připojení k chytrému telefonu jedním
dotykem (NFC)
Pokud se přístroje dotknete chytrým telefonem, přístroj se automaticky zapne
a provede spárování a připojení BLUETOOTH. Následně se po navázání připojení
automaticky zapne.

Poznámka

Tlačítko VOL + je
opatřeno výstupkem.

Tip
• Podrobnosti o přehrávání při připojení zařízení pomocí zdířky AUDIO IN najdete
v Průvodci nápovědou.

Vytočení a příjem hovoru
Profil: HSP, HFP

• Pokud máte chytrý telefon, který na magnetickou sílu reaguje přepnutím
do pohotovostního režimu, nemusí připojení způsobem NFC umožňovat.
vstup stejnosměrného proudu
kabel micro-USB
(součást dodávky)

Nabíjení začne poté, co vypnutý přístroj zapojíte do zásuvky pomocí
dodávaného napájecího adaptéru USB. Kontrolka CHARGE musí oranžově
svítit. Přibližně po pěti hodinách se přístroj nabije a kontrolka zhasne.

Tip
• Po připojení k dodávanému napájecího adaptéru USB lze přístroj nabíjet
i tehdy, když přehrává hudbu. (Kontrolka CHARGE v takovém případě svítit
nebude.) Protože však v závislosti na podmínkách užívání může nabíjení
v takovém případě trvat déle, doporučujeme přístroj nabíjet, když je vypnutý.

Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony s podporou funkce NFC se systémem Android™ verze 2.3.3
a novější
Tlačítko
(hovor) je
opatřeno výstupkem.

NFC
NFC (Near Field Communication) je technologie, která na krátkou vzdálenost
umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi různými zařízeními, jako jsou chytré
telefony nebo identifikační čipy. NFC umožňuje snadno navázat datovou
komunikaci – například párování BLUETOOTH – pouhým vzájemným dotykem
zařízení, která tuto funkci podporují (v místě značky N nebo na jiném
označeném místě na zařízení).
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mikrofon

Hovor vytočíte na chytrém telefonu.
Hovor ukončíte stisknutím tlačítka

na tomto přístroji.

Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka

na přístroji.

Postup je stejný i v případě, že hovor přijde během poslechu hudby.

Zapněte funkci NFC na chytrém telefonu.
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném s chytrým
telefonem.
• Pokud je na vašem chytrém telefonu instalován systém Android verze 2.3.3
nebo novější, ale starší než Android 4.1: pokračujte krokem 2.
• Pokud je na vašem chytrém telefonu instalován systém Android 4.1 nebo
novější: pokračujte krokem 4.

Tip
• Pokud do zdířky přístroje AUDIO IN zapojíte přenosné audio zařízení či podobný
přístroj, přístroj se automaticky přepne do režimu AUDIO IN. V tomto případě se
na výstupu nepřehrává zvuk ze zařízení BLUETOOTH. Funkce hands-free je
nicméně stále k dispozici.

• Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností
Sony Corporation podléhá licenci.
• N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
• Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
• Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Slovenčina
Dodané príručky

Stlačte a podržte tlačidlo (BLUETOOTH) PAIRING,
kým nezaznie pípnutie a indikátor (BLUETOOTH)
nezačne rýchlo blikať na bielo.

Smartfón reaguje
(jednotka bola rozpoznaná)

Jednotka sa prepne do režimu párovania.

Tip

Príručka pri spustení (tento dokument)

• Po prvom zapnutí sa jednotka prepne do režimu párovania automaticky.

Obsahuje pokyny na pripojenie jednotky k zariadeniam BLUETOOTH
a na základnú obsluhu.

Referenčná príručka

Rýchlo bliká
(na bielo)

Informuje o preventívnych opatreniach a špecifikáciách produktu.

Pripojte zariadenia podľa pokynov na obrazovke.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH zostane indikátor (BLUETOOTH)
na jednotke svietiť.
Ak chcete pripojenie zrušiť, znova sa jednotky dotknite smartfónom.

Pomocník
V príručke Pomocník, ktorú si môžete prečítať v počítači alebo
v smartfóne, nájdete podrobnejšie informácie o používaní jednotky.
Pomocník obsahuje aj Sprievodcu riešením problémov, v ktorom
nájdete riešenia možných problémov.
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URL:

Dvojrozmerný kód:
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Zo zariadenia BLUETOOTH vytvorte pripojenie BLUETOOTH.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH zostane indikátor
na jednotke svietiť.

(BLUETOOTH)

Poznámka
• K sieťovému USB adaptéru najskôr pripojte zástrčku, ktorá sa používa v príslušnej
krajine alebo regióne.
Pri vkladaní zástrčky do sieťového USB adaptéra sa musí ozvať kliknutie, vtedy je
vložená správne.
Sieťový
USB adaptér
(súčasť balenia)

Svieti
(na oranžovo)
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Počúvanie a telefonovanie
Jednotku používajte až po vytvorení pripojenia BLUETOOTH so zariadením
BLUETOOTH.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu
BLUETOOTH

Jednotka obsahuje zabudovanú lítium-iónovú nabíjateľnú batériu.
Pred prvým použitím jednotky batériu nabite.

Ak sa vám nedarí jednotku pripojiť, vyskúšajte tento postup:
• V smartfóne spustite aplikáciu a pomaly ho presuňte ponad značku N
na jednotke.
• Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho z neho.
• Na smartfóne by sa mala zobraziť obrazovka aplikácie.

Keď sa na displeji zariadenia BLUETOOTH zobrazí zoznam nájdených
zariadení, vyberte položku SRS-X33.
Ak sa na displeji zariadenia BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie
prístupového kódu, zadajte 0000.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/

Nabíjanie jednotky

Tip

V zariadení BLUETOOTH spustite párovanie a vyhľadajte
túto jednotku.

Počúvanie hudby
Profil: A2DP, AVRCP

Zapnite túto jednotku.
Indikátor

V zariadení BLUETOOTH spustite prehrávanie a nastavte hlasitosť.

(BLUETOOTH) začne blikať na bielo.

Zo zariadenia BLUETOOTH vytvorte pripojenie BLUETOOTH.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH zostane indikátor
na jednotke svietiť.

Hlasitosť nastavte na pripojenom zariadení alebo pomocou tlačidiel VOL –/+
na jednotke.

(BLUETOOTH)

Pripojenie k smartfónu jedným dotykom
(NFC)
Na tlačidle VOL +
je hmatový bod.

Keď k jednotke priložíte smartfón, jednotka vykoná párovanie a začne sa
pripájať cez BLUETOOTH. Po pripojení sa automaticky zapne.

Poznámka
• Ak máte smartfón, ktorý pri pôsobení magnetickej sily prejde do pohotovostného
režimu, možno sa nebude dať pripojiť pomocou NFC.

Tip
• Podrobné informácie o prehrávaní cez pripojenie do konektora AUDIO IN nájdete
v príručke Pomocník.

Kompatibilné smartfóny
Smartfóny kompatibilné s funkciou NFC s nainštalovaným operačným systémom
Android™ 2.3.3 alebo jeho novšou verziou.

Vstup jednosmerného prúdu
Kábel micro-USB
(súčasť balenia)

Profil: HSP, HFP

NFC

Nabíjanie sa začne, keď sa jednotka, ktorá je vypnutá, zapojí do sieťovej
zásuvky cez dodaný sieťový USB adaptér a indikátor CHARGE zasvieti
na oranžovo. Po dokončení nabíjania, ktoré trvá asi päť hodín,
sa indikátor vypne.

Tip
• Jednotka sa môže nabíjať, kým je pripojená k dodanému sieťovému
USB adaptéru, aj keď práve prehráva hudbu. (Indikátor CHARGE nesvieti.)
Keďže čas nabíjania sa môže v závislosti od podmienok používania predĺžiť,
odporúčame, aby bola jednotka počas nabíjania vypnutá.

Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie so
zariadeniami BLUETOOTH

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú
komunikáciu krátkeho dosahu medzi rôznymi zariadeniami, napríklad
smartfónmi a IC štítkami. Vďaka funkcii NFC možno dátovú komunikáciu,
napríklad párovanie BLUETOOTH, dosiahnuť jednoduchým dotykom zariadení,
ktoré sú kompatibilné s funkciou NFC (t. j. prostredníctvom značky N alebo
miesta označeného na každom zariadení).
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Párovanie a pripojenie k zariadeniu
BLUETOOTH

Bliká
(na bielo)

NFC Easy Connect je bezplatná aplikácia pre systém Android, ktorú si
môžete prevziať z obchodu Google Play™.
Aplikáciu si môžete prevziať tak, že dáte hľadať výraz NFC Easy Connect
alebo použijete uvedený dvojrozmerný kód. Za prevzatie aplikácie sa môžu
účtovať poplatky.

Poznámka

Stlačením tlačidla / (napájanie) zapnite jednotku.

Indikátor / (napájanie) sa rozsvieti na zeleno.
Indikátor (BLUETOOTH) začne blikať na bielo.

Prevezmite si aplikáciu NFC Easy Connect a nainštalujte ju.

Ak chcete na prevzatie použiť dvojrozmerný kód,
použite na to aplikáciu na čítanie
dvojrozmerného kódu.

Jednotku možno spárovať až s ôsmimi zariadeniami BLUETOOTH. Pri párovaní
s dvomi alebo viacerými zariadeniami BLUETOOTH dodržte pri každom zariadení
tento postup:

• V niektorých krajinách alebo regiónoch táto aplikácia nemusí byť dostupná.
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(hovor)
Na tlačidle
je hmatový bod.

V smartfóne zapnite funkciu NFC.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom
so smartfónom.
• Ak je v smartfóne OS Android 2.3.3 alebo novšia verzia, ale starší ako
Android 4.1, prejdite na krok č. 2.
• Ak je v smartfóne OS Android 4.1 alebo novšia verzia, prejdite na krok č. 4.

Z nasledujúcich troch typov párovania vyberte váš prípad. Zariadenia BLUETOOTH
sa musia najprv vzájomne spárovať.
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Telefonovanie a prijímanie hovorov

Mikrofón

Na uskutočnenie hovoru použite smartfón.
Hovor ukončíte stlačením tlačidla

na jednotke.

V prípade prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo

na jednotke.

Rovnako postupujte aj pri preberaní prichádzajúceho hovoru, keď počúvate
hudbu.

Tip
• Keď do konektora AUDIO IN na jednotke pripojíte prenosné zvukové zariadenie,
jednotka sa automaticky prepne do režimu AUDIO IN. V takom prípade zvuk
zo zariadenia BLUETOOTH nevystupuje. Stále však môžete použiť funkciu
„hands-free“ (ovládanie bez pomoci rúk).

• Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú vlastníctvom spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation ich používa výhradne
na základe licencie.
• N Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
• Android a Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
• Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Spustite aplikáciu NFC Easy Connect v smartfóne.
Mala by sa zobraziť obrazovka aplikácie.

Dotknite sa smartfónom jednotky.
Najprv odomknite displej smartfónu.
Smartfón priložte k značke N na jednotke a podržte, kým smartfón
nezareaguje.
Keď je jednotka pri dotyku smartfónom vypnutá, po aktivácii pripojenia
BLUETOOTH sa zapne.
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