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VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
závesmi atď.
Na zariadenie neklaďte zdroj otvoreného ohňa
(napr. horiace sviečky).
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, zariadenie chráňte pred
účinkami vody (kvapkanie, špliechanie atď.) a na
zariadenie neklaďte nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete. V prípade spozorovania problémov so
zariadením ihneď odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
siete.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako
je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a slúchadlách
do uší pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť
trvalé poškodenie alebo stratu sluchu.

Informácia: Nasledovná informácia sa
vzťahuje len na zariadenia predávané
v krajinách aplikujúcich legislatívu EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu
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.

2SK

Bezdrôtový sieťový audio systém
NAS-C5E

Toto zariadenie je určené na používanie len
v nasledujúcich krajinách:
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO,
PL, PT, SE
Spoločnosť Sony Corporation týmto prehlasuje,
že tento bezdrôtový sieťový audio systém je v súlade
s požiadavkami a podmienkami smernice 1999/5/EC.
Viac podrobností získate na nasledovnej URL adrese
http://www.compliance.sony.de/

Pre zákazníkov používajúcich tento
produkt v nasledovných krajinách:
Francúzsko
WLAN funkciu tohto bezdrôtového sieťového audio
systému je možné používať výhradne vnútri budov.
Akékoľvek používanie WLAN funkcie tohto
bezdrôtového sieťového audio systému mimo budov
je na území Francúzska zakázané. Pred používaním
zariadenia mimo budov vypnite WLAN funkciu
tohto bezdrôtového sieťového audio systému.
(Zákon ART Decision 2002-1009 a dodatok
ART Decision 03-908 týkajúce sa obmedzení
používania rádiových frekvencií).

Taliansko
Používanie RLAN siete upravuje:
• vzhľadom na privátne používanie, zákon
Legislative Decree z 1.8.2003, č. 259 (“Code of
Electronic Communications - Zákon
o elektronických komunikáciách”). Najmä článok
104 stanovuje, kedy sa vyžaduje prvotné získanie
obecného schválenia a článok 105 stanovuje, kedy
je povolené bezplatné používanie,
• vzhľadom na poskytovanie verejného RLAN
prístupu k telekomunikačným sieťam a službám,
Nariadenie ministerstva zo dňa 28.5.2003 vo forme
dodatku a článku 25 (obecné povolenie pre
elektronické komunikačné siete a služby) Zákona
o elektronických komunikáciách.

Nórsko
Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu 20 km
od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.

Nakladanie s odpadom
z 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. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov značne napomáha
pri ochrane a zachovaní prírodných zdrojov. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie (DO)

Likvidácia starých
akumulátorov
a batérií
(Platí v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je
možné likvidovať v netriedenom komunálnom
odpade. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť
potencionálnemu 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.
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.
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.
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Dodávaný návod na použitie
a podporné informácie
 Návod na použitie (tento návod)
Tento návod poskytuje
komplexný opis rôznych
nastavení a operácií.
Tento návod tiež poskytuje
bezpečnostné upozornenia
pre bezpečné používanie
zariadenia.

 Web-stránky pre podporu zákazníkov
Sony Europe
Na týchto web-stránkach nájdete najnovšie
podporné informácie a často kladené otázky.
Spotrebitelia v Európe:
http://support.sony-europe.com/

Obrázky používané v tomto návode
Obrázky a zobrazenia displeja v tomto návode sa
môžu od skutočných zobrazení líšiť.
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Charakteristické vlastnosti tohto zariadenia
Bezdrôtový sieťový audio systém (ďalej označovaný ako “Bezdrôtový prehrávač “GIGA JUKE””) je
zariadenie, ktoré prehráva audio dáta uložené na pevnom disku (HDD) sieťového audio systému
NAS-S55HDE* (ďalej označovaný ako “Hudobný server “GIGA JUKE””) alebo PC prostredníctvom
bezdrôtovej siete, čím sa umožní reprodukcia zvuku reproduktormi tohto zariadenia.
* Kompatibilné modely hudobných serverov “GIGA JUKE” k marcu 2008
Najnovšie informácie pozri na podpornej web-stránke Sony Europe, http://support.sony-europe.com/
(len spotrebitelia v Európe).

Počúvanie audio dát uložených na serveri (funkcia Home Network (Domáca sieť))
Keď sú zariadenie a hudobný server “GIGA JUKE” vzájomne prepojené, môžu tieto zariadenia prehrávať
rôzne skladby v rovnakom čase a v rôznych miestnostiach. (Táto funkcia zostáva dostupná, aj keď je
hudobný server “GIGA JUKE” vypnutý a v pohotovostnom režime pre rýchle spustenie.)
Zariadenie navyše podporuje štandardy DLNA (Digital Living Network Alliance) a dokáže tak prehrávať
audio dáta uložené v DLNA-kompatibilných zariadeniach.

Bezdrôtový adaptér

Bezdrôtová stanica

Hudobný server “GIGA JUKE”

Toto zariadenie (bezdrôtový prehrávač “GIGA JUKE”)

Počúvanie rovnakej skladby v rôznych miestnostiach (PARTY MODE)
Režim PARTY MODE umožňuje počúvať rovnakú skladbu v rôznych miestnostiach. Po prepnutí
hudobného servera “GIGA JUKE” do režimu PARTY MODE sa toto zariadenie tiež automaticky prepne
do režimu PARTY MODE vo forme hosťa “Guest” a prehráva tú istú skladbu, ktorá sa prehráva
v hudobnom serveri “GIGA JUKE”.

Počúvanie audio dát pomocou funkcie x-DJ
Audio dáta môžete prehrávať pomocou funkcie x-DJ alebo Music Surfin’ hudobného servera “GIGA JUKE”.
 Funkcia x-DJ?
x-DJ je funkcia, ktorá kategorizuje audio dáta uložené na hudobnom serveri “GIGA JUKE” do rôznych kanálov
na základe analýzy charakteristík daných dát pomocou 12 tónovej analýzy Sony. Ďalšia funkcia “Music Surfin’”
umožní priamo zvoliť a počúvať skladby priradené konkrétnemu interpretovi, roku vydania, povahe (nálade)
a albumu. Podrobnosti pozri v návode na použitie hudobného servera “GIGA JUKE”.

Počúvanie rádia z Internetu (funkcia Internet Radio)
Táto funkcia umožňuje počúvať rozhlasové vysielanie cez Web (Live365).

Počúvanie externého zariadenia (funkcia Audio In)
Táto funkcia umožňuje počúvať hudbu z “WALKMAN-a” alebo iného audio zariadenia cez reproduktory
tohto zariadenia.
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Kontrola dodávaného
príslušenstva

 Návod na použitie (tento návod)
 “Služba Internet Radio na bezdrôtovom
prehrávači “GIGA JUKE”” (1)

 Diaľkové ovládanie (1)
Začíname

 Batérie R6 (veľkosť AA) (2)

 AC adaptér (1)

 Sieťová šnúra (1)
Na dodávanej sieťovej šnúre je nasadený
svorkový filter. Sieťová šnúra je určená len
na používanie so zariadením NAS-C5E.
Pre modely pre iné krajiny než Veľká Británia

Pre modely pre Veľkú Britániu
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Názvy častí
Zariadenie

* Tlačidlo VOL + má orientačný
hmatový bod.

 Tlačidlo  (napájanie), indikátor
Zapnutie/Pohotovostný režim
 Tlačidlo  (napájanie)

Zapnutie/vypnutie zariadenia.
 Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim

Indikácia stavu napájania zariadenia
(str. 13).

 Tlačidlo PARTY, indikátor PARTY
 Tlačidlo PARTY

Zapnutie/vypnutie režimu PARTY MODE
(str. 22).
 Indikátor PARTY

Svieti naoranžovo, ak je aktivovaný režim
PARTY MODE (str. 22).

 Tlačidlo x-DJ
Výber a prehrávanie kanála x-DJ
na hudobnom serveri “GIGA JUKE” (str. 24).

 Tlačidlo HOME NETWORK
Výber funkcie Home Network a prehrávanie
audio dát na hudobnom serveri
“GIGA JUKE” alebo DLNA-kompatibilnom
digitálnom mediálnom serveri (str. 21 a 27).

 Tlačidlo INTERNET RADIO
Výber funkcie Internet Radio (str. 28).

 Tlačidlo AUDIO IN
Výber funkcie Audio In a prehrávanie audio
dát z externého zariadenia pripojeného do
konektora AUDIO IN na tomto zariadení.
Zvuk sa reprodukuje reproduktormi
zariadenia (str. 29).

 Tlačidlo 
Spustenie/pozastavenie prehrávania.

 Tlačidlo SETTINGS
Zobrazenie ponuky nastavení
(Menu Settings) (str. 10).

 Ovládacie tlačidlá pre Menu
Výber položiek Menu a potvrdenie
nastavení Menu (str. 10).
 Tlačidlá , ,  a 
Výber položky Menu alebo zmena
nastavenia.
 Tlačidlo ENTER

Potvrdenie nastavenia.

 Tlačidlá VOL +* alebo –
Nastavenie hlasitosti.

 Displej (ďalšia strana)
 Konektor PHONES
Pripojenie voliteľných slúchadiel.
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 Konektor DC IN 12V

 Konektor AUDIO IN
Pripojenie výstupného audio konektora
z voliteľného prenosného audio zariadenia
(str. 29).

Pripojenie dodávaného AC adaptéra (str. 13).

 Konektor pre servis a údržbu
Využitie pri servisných a údržbových
činnostiach.

 Senzor signálov DO

Začíname

Displej
Položky. ktoré sa zobrazujú na displeji závisia od používanej funkcie.

 Hlavné zobrazenie


 Zobrazenie pre jednotlivé funkcie


Funkcia Home Network
Uplynutý čas (predvolené)

 Funkcia
 Vypínací časovač (str. 31)
 Zapínací časovač (str. 31)
 Indikátor intenzity signálu bezdrôtovej
LAN siete
Táto ikona antény indikuje intenzitu signálu
bezdrôtovej LAN siete. Čím viac segmentov,
tým silnejší signál.
→
→
→
Táto ikona bliká podľa obrázka vyššie počas
prijímania a prehrávania dát zo servera.










 

 Názov skladby
 Meno interpreta
 Názov albumu
 Stav prehrávania
 Lišta priebehu
 Uplynutý čas prehrávania
 Číslo aktuálnej skladby/celkový počet
skladieb
 Režim opakovania (str. 28)
 Režim náhodného prehrávania (str. 28)

Pokračovanie
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Zobrazenie v režime PARTY MODE

Funkcia Internet Radio


















 Názov skladby

 Názov stanice

 Meno interpreta

 Názov žánra

 Názov albumu

 Dátový tok prenosu

 Stav prehrávania

 Stav prehrávania

 Uplynutý čas prehrávania

 Uplynutý čas prehrávania

Zobrazenie v režime x-DJ

 Číslo aktuálnej rozhlasovej stanice/
celkový počet rozhlasových staníc
Funkcia Audio In







 Názov kanála
 Názov skladby

Nastavenia zobrazenia

 Meno interpreta/názov albumu
Meno interpreta a názov albumu sa
zobrazuje striedavo.

Play mode

 Stav prehrávania
 Kanály Music Surfin’
 Uplynutý čas prehrávania
Používanie ponuky nastavení (Menu Settings)

1
2
3
10SK

Stlačte SETTINGS.
Stláčaním / zvoľte položku.
Stlačte ENTER.

Diaľkové ovládanie (DO)

 Tlačidlo DSGX
Generovanie dynamickejšieho zvuku
(str. 30). Po každom stlačení tlačidla sa
prepína nastavenie funkcie DSGX
(Dynamic Sound Generator X-tra) na “On”
alebo “Off ”. Funkcia je z výroby zapnutá
(nastavenie “On”).
Nastavenie hlasitosti.

 Ovládacie tlačidlá pre Menu

Začíname

 Tlačidlá VOLUME +* a VOLUME –

Výber položiek Menu a potvrdenie nastavení
Menu (str. 10).
 Tlačidlá , ,  a 
Výber položky Menu alebo zmena
nastavenia.
 Tlačidlo ENTER

Potvrdenie nastavenia.

 Tlačidlo PARTY
Zapnutie/vypnutie režimu
PARTY MODE (str. 22).
* Tlačidlo VOLUME + má orientačný hmatový bod.

 Tlačidlo SLEEP
Vykonanie alebo potvrdenie nastavenia
vypínacieho časovača (str. 31).

 Tlačidlo INTERNET RADIO
Výber funkcie Internet Radio (str. 28).

 Tlačidlo HOME NETWORK
Výber funkcie Home Network a prehrávanie
audio dát na hudobnom serveri
“GIGA JUKE” alebo DLNA-kompatibilnom
digitálnom mediálnom serveri (str. 21 a 27).

 Tlačidlo / 
 Stlačením prepnete na začiatok práve

prehrávanej, nasledovnej alebo predošlej
skladby. Zatlačením a pridržaním
vykonáte zrýchlený posuv vpred/vzad
v práve prehrávanej skladbe.
 Počas používania funkcie Internet Radio:

Stlačením prepnete na predošlú alebo
nasledovnú rozhlasovú stanicu (str. 29).

 Tlačidlá Music Surfin’
Výber ďalších kanálov Music Surfin’
v režime x-DJ (str. 26)

 Tlačidlo  (napájanie)
Zapnutie/vypnutie zariadenia.

 Tlačidlo AUDIO IN
Výber funkcie Audio In a prehrávanie
audio dát z externého zariadenia pripojeného
do konektora AUDIO IN na tomto zariadení.
Zvuk sa reprodukuje reproduktormi
zariadenia (str. 29).

 Tlačidlo 
Spustenie/pozastavenie prehrávania.

 Tlačidlo PRESET EQ
Výber predvolených nastavení zvuku
(str. 30). Po každom stlačení sa zvukový štýl
prepína nasledovne:
FLAT  ROCK  POPS  JAZZ 
CLASSICAL  DANCE  FLAT  ...
(: Výrobné nastavenie)

 Tlačidlo x-DJ
Výber a prehrávanie kanála x-DJ na
hudobnom serveri “GIGA JUKE” (str. 24).
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Vloženie batérií do diaľkového
ovládania
Posuňte a vyberte kryt priestoru pre batérie
a vložte dve dodávané batérie R6 (veľkosť AA)
(najskôr vkladajte stranu s označením ).
Dodržte správnu polaritu podľa obrázka.
Ak už pomocou diaľkového ovládania nemôžete
zariadenie ovládať, vymeňte obidve batérie za
nové.

Poznámka
Senzor signálov diaľkového ovládania na zariadení
nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani
intenzívnemu svetlu zo svietidiel. Diaľkové ovládanie
nemusí fungovať.
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Zapnutie

1

Zariadenie pripojte pomocou dodávaného AC adaptéra do elektrickej siete.
Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim sa rozsvieti načerveno.

Začíname

Do elektrickej
zásuvky

Do konektora DC IN 12V

2

Stlačte  (napájanie).
Zariadenie sa zapne a indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim sa rozsvieti nazeleno.

 Rada
Ak cca 1 minútu po pripojení zariadenia k elektrickej sieti pomocou dodávaného AC adaptéra nevykonáte žiadnu
operáciu, automaticky sa spustí predvádzanie. Predvádzanie zastavíte stlačením  (napájanie), PARTY, x-DJ,
HOME NETWORK, INTERNET RADIO alebo AUDIO IN. Zobrazovanie predvádzania zrušíte, ak nastavíte
hodiny (str. 15).

Vypnutie napájania
Stlačte  (napájanie). Zariadenie sa vypne a prepne sa do pohotovostného režimu.

Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim
Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim indikuje prevádzkový stav zariadenia.
Prevádzkový stav

Indikátor
Zapnutie/
Pohotovostný
režim

AC adaptér nie je pripojený
AC adaptér je pripojený

Nesvieti
Zariadenie je v pohotovostnom
režime

Svieti načerveno

Zariadenie je zapnuté

Svieti nazeleno

Vyskytla sa neštandardná
prevádzka

Bliká načerveno

Poznámka
Pred odpojením AC adaptéra najskôr stlačením  (napájanie) prepnite zariadenie do pohotovostného režimu.
Ak odpojíte AC adaptér, keď zariadenie nie je v pohotovostnom režime, zariadenie nemusí fungovať správne a dáta
sa nemusia správne uložiť.
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Zmena jazyka pre zobrazenie
Ako jazyk pre zobrazenie je možné zvoliť English, French, German, Italian alebo Spanish.

1

Stlačte SETTINGS.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

2
3

Zvoľte [Option] – [Language].
Z nastavenia [Language] zvoľte želaný jazyk.
Displej

Jazyk

 English

Angličtina

Français

Francúzština

Deutsch

Nemčina

Italiano

Taliančina

Espanõl

Španielčina

(: Výrobné nastavenie)

4

Stlačte ENTER.
Zobrazenia sa zobrazujú vo zvolenom jazyku.

 Rada
Informácie, ktorých zdrojom je hudobný server “GIGA JUKE”, PC alebo rádio na Internete sa na tomto zariadení
zobrazujú v jazyku nastavenom na hudobnom serveri “GIGA JUKE”, PC alebo rádiu na Internete bez ohľadu na
jazyk nastavený na tomto zariadení.
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Nastavenie hodín
Aby funkcie správne fungovali, musí byť nastavený správny čas na hodinách. Nasledovným postupom
nastavte hodiny.

1

Stlačte SETTINGS.

2
3

Zvoľte [Option] – [Clock].
Zvoľte [Change].

Začíname

Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

Po zobrazení správneho dátumu a času zvoľte [OK].

4
5
6
7

Zvoľte formát dátumu ([Day/Month/Year], [Month/Day/Year] alebo [Year/Month/Day]).
Zvoľte formát času ([24-hour clock] alebo [12-hour clock]).
Nastavte dátum a čas.
Stláčaním / zvoľte požadovanú položku a stláčaním / zmeňte jej nastavenie.
Zatlačením a pridržaním / sa parameter mení plynulo postupne.

Stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí “Confirm clock settings.” (Potvrdiť nastavenia hodín.).

8

Zvoľte [OK] a stlačte ENTER.
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Pripojenie zariadenia k hudobnému serveru
“GIGA JUKE”
Ak chcete počúvať audio dáta na hudobnom serveri “GIGA JUKE”, je potrebné prepojiť toto zariadenie
a hudobný server “GIGA JUKE” cez bezdrôtovú stanicu*1 alebo bezdrôtový LAN prístupový bod.
Bezdrôtový adaptér*2

Bezdrôtová
stanica*1 alebo
bezdrôtový LAN
prístupový bod

Hudobný server “GIGA JUKE”

Toto zariadenie

*1 Dodávané s NAS-SC55PKE
*2 Dodávaný s hudobným serverom “GIGA JUKE”

Potrebné sú nasledovné zariadenia
 Toto zariadenie
 Hudobný server “GIGA JUKE” (NAS-S55HDE*)

* Kompatibilné modely k marcu 2008
Najnovšie informácie pozri na podpornej web-stránke Sony Europe, http://support.sony-europe.com/
(len spotrebitelia v Európe).
 Sieťové zariadenia musia vytvoriť bezdrôtové LAN prostredie

— Pre majiteľov NAS-SC55PKE: Bezdrôtová stanica a bezdrôtový adaptér (dodávané)
— Pre majiteľov NAS-S55HDE: Bezdrôtový LAN prístupový bod* (voliteľný) a bezdrôtový adaptér
(dodávaný)
* Odporúča sa BUFFALO AOSS-kompatibilný bezdrôtový LAN prístupový bod WHR-HP-G54 alebo
iný prístupový bod, ktorý je kompatibilný so systémom AOSS.

Systém AOSS
Systém AOSS (AirStation One-Touch Secure System) je technológia vyvinutá spoločnosťou BUFFALO Inc.,
ktorá zjednodušuje prepojenia a nastavenia pre bezdrôtové siete.

 Rady
 Dodávaná bezdrôtová stanica a bezdrôtový adaptér umožní majiteľom modelu NAS-SC55PKE jednoducho

nastaviť bezdrôtovú sieť cez okamžité pripojenie Instant (S-IWS).
 Ak používate voliteľný AOSS-kompatibilný bezdrôtový LAN prístupový bod a bezdrôtový adaptér

(dodávaný s hudobným serverom “GIGA JUKE”), nastavenie môžete vykonať jediným stlačením tlačidla AOSS
na bezdrôtovom LAN prístupovom bode.
 Po pripojení k bezdrôtovému LAN prístupovému bodu dokáže zariadenie prehrávať audio súbory uložené v PC,
ktorý je pripojený k tej istej bezdrôtovej sieti.
 Hudobný server “GIGA JUKE” môžete pripojiť k bezdrôtovému LAN prístupovému bodu pomocou kábla.
Podrobnosti pozri v časti “Pripojenie zariadenia k Internetu cez káblovú sieť” v návode na použitie hudobného
servera “GIGA JUKE”.
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Pred pripojením
Podľa uvedených pokynov overte potrebné položky. Postup pripájania a nastavenia závisí od používaného
zariadenia.
Podrobnosti o pripojení a nastavení hudobného servera “GIGA JUKE” pozri v návode na použitie
hudobného servera “GIGA JUKE”.

Ak používate pripojenie Instant (S-IWS) (len NAS-SC55PKE)
Na pripojenie zariadenia k sieti pomocou bezdrôtovej stanice a bezdrôtového adaptéra môžete použiť
pripojenie Instant (S-IWS). Podrobnosti pozri v “Návode na rýchle pripojenie a nastavenie” dodávanom
s NAS-SC55PKE. (S-IWS je skratka pre “Sony Instant Wireless Audio Setup”.)

Je potrebná bezdrôtová stanica*1 alebo AOSS-kompatibilný bezdrôtový LAN prístupový bod
(WHR-HP-G54*2). Na pripojenie zariadenia k sieti môžete používať pripojenie AOSS. (Pripojenie AOSS je
tiež možné pomocou iného prístupového bodu než pri uvedených modeloch, prístupový bod však musí byť
kompatibilný so systémom AOSS.)
Podrobnosti o pripojení pozri v časti “Nastavenie siete cez pripojenie AOSS” (str. 18).
*1 Dodávané s NAS-SC55PKE
*2 WHR-HP-G54 je BUFFALO AOSS-kompatibilný prístupový bod.

Zapojenie a príprava

Ak používate pripojenie AOSS

Ak nemáte bezdrôtovú stanicu ani AOSS-kompatibilný prístupový bod
Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť pomocou AOSS-nekompatibilného bezdrôtového LAN prístupového bodu.
Automatické nastavenie nie je možné. Nastavenie je nutné vykonať manuálne alebo vyhľadaním vhodných
nastavení. Podrobnosti o pripojení pozri v časti “Manuálne nastavenie siete” (str. 19).
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Nastavenie siete cez pripojenie AOSS
Ak používate bezdrôtovú stanicu (dodávaná s NAS-SC55PKE) alebo AOSS-kompatibilný bezdrôtový
LAN prístupový bod, môžete nastaviť bezdrôtovú sieť cez pripojenie AOSS.

 Pripojte bezdrôtovú stanicu alebo bezdrôtový LAN prístupový
bod k hudobnému serveru “GIGA JUKE”.

Podrobnosti o pripojeniach pozri v návode na použitie hudobného servera “GIGA JUKE”.

 Overte, či je serverová funkcia hudobného servera “GIGA JUKE”
aktívna.

Serverová funkcia hudobného servera “GIGA JUKE” je od výroby nastavená na “Start”. Podrobnosti
o aktivovaní serverovej funkcie pozri v návode na použitie hudobného servera “GIGA JUKE”.

 Pripojte zariadenie k hudobnému serveru “GIGA JUKE”.
Poznámka
Ak sú toto zariadenie a bezdrôtová stanica alebo bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnené príliš ďaleko od
seba, môžu sa pri nastavovaní vyskytnúť problémy. V takomto prípade umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

1

Stlačte SETTINGS na zariadení.
Na displeji sa zobrazí ponuka nastavení (Menu Settings).

2

Zvoľte [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [AOSS].
Vykonajte pokyny zobrazované na displeji. Ak máte podľa pokynu stlačiť tlačidlo AOSS, zatlačte
a pridržte tlačidlo AOSS na bezdrôtovej stanici alebo bezdrôtovom LAN prístupovom bode,
kým bliká indikátor AOSS alebo SECURITY. Bezdrôtová stanica alebo bezdrôtový LAN
prístupový bod sa potom automaticky nastaví.

3

Keď sa zobrazí “AOSS setting with wireless station/access point is completed.”
(Nastavenie AOSS pomocou bezdrôtovej stanice/prístupového bodu je dokončené.),
zvoľte [OK].
Zobrazí sa zobrazenie pre výber servera.

4

Zvoľte názov servera (napr. [NAS-S55HDE])*, ku ktorému sa chcete pripojiť.
* Názov servera: Tento názov sa zobrazí v Menu [Server setting] hudobného servera “GIGA JUKE”.

Prepojenie medzi zariadením a hudobným serverom “GIGA JUKE” je hotové.
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Manuálne nastavenie siete
Ak používate AOSS-nekompatibilný bezdrôtový LAN prístupový bod, pripojenie môžete nastaviť
manuálne.

 Pripojte bezdrôtový LAN prístupový bod k hudobnému serveru
“GIGA JUKE”.

Podrobnosti o pripojeniach pozri v návode na použitie hudobného servera “GIGA JUKE”.

aktívna.

Serverová funkcia hudobného servera “GIGA JUKE” je výrobne nastavená na “Start”. Podrobnosti
o aktivovaní serverovej funkcie pozri v návode na použitie hudobného servera “GIGA JUKE”.

 Pripojte zariadenie k hudobnému serveru “GIGA JUKE”.

Zapojenie a príprava

 Overte, či je serverová funkcia hudobného servera “GIGA JUKE”

Poznámka
Ak sú toto zariadenie a bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnené príliš ďaleko od seba, môžu sa pri nastavovaní
vyskytnúť problémy. V takomto prípade umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

Podrobnosti o zadávaných hodnotách pre nasledovné postupy pozri v návode na použitie daného
zariadenia alebo v informáciách poskytovaných prevádzkovateľom Internetu.

1

Stlačte SETTINGS na zariadení.
Na displeji sa zobrazí ponuka nastavení (Menu Settings).

2
3

Zvoľte [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [Manual].
Keď sa zobrazí “Change the wireless LAN setting values?” (Zmeniť hodnoty nastavenia
bezdrôtového LAN?), zvoľte [Yes].
Zariadenie automaticky spustí vyhľadávanie dostupnej bezdrôtovej siete (SSID).

4
5

Zo zoznamu zvoľte názov siete (SSID), alebo zvoľte [Direct input].
Postupujte podľa pokynov zobrazovaných na displeji a nastavte potrebné položky.
“Network name (SSID)” (Názov siete (SSID)) a “Security setting” (Nastavenie zabezpečenia) sa
zobrazí, len ak v kroku 4 zvolíte [Direct input]. Pre zadávanie textu stláčajte /, kým sa
nezobrazí želaný znak alebo číslica, potom stlačte ENTER. Po každom stlačení / sa typ
znakov prepína nasledovne.
Číslice (0 až 9)  Veľké písmená abecedy (A až Z)  Malé písmená abecedy (a až z) 
Symboly (!, ", #, $, …)
Po zvolení typu znakov (zobrazí sa “0”, “A”, “a” alebo “!”) zatlačte a pridržte /, kým sa
nezobrazí želaný znak.
Pokračovanie
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 Network name (SSID) (Názov siete (SSID)): Zadajte názov siete (SSID).
 Security setting (Nastavenie zabezpečenia): Zvoľte [WEP64/128bit], [WPA/WPA2]
alebo [None].
 Network key (Sieťový kľúč): Zadajte sieťový (zabezpečovací) kľúč. Je možné použiť šestnástkové
číslo alebo ASCII kód.
 Address setting (Nastavenie adresy): Zvoľte [Full automatic] alebo [Custom].
Ak zvolíte [Full automatic]:
Zariadenie automaticky nastaví IP adresu a DNS server a následne sa zobrazí zobrazenie
pre krok 6.
Ak zvolíte [Custom]:
Na displeji sa zobrazí nastavenie IP adresy.
 IP address setting (Nastavenie IP adresy): Zvoľte [Auto (DHCP)] alebo [Manual].
Ak zvolíte [Auto (DHCP)]:
Zariadenie automaticky nastaví IP adresu, masku podsiete a predvolenú bránu.
Ak zvolíte [Manual]:
Zadajte hodnoty pre IP adresu, masku podsiete a predvolenú bránu.
 DNS server setting (Nastavenie DNS servera): Zvoľte [Auto] alebo [Manual].
Ak zvolíte [Auto]:
Zariadenie automaticky nastaví DNS server.
Ak zvolíte [Manual]:
Zobrazí sa okno pre nastavenie DNS servera. Špecifikujte DNS 1 (preferovaný DNS server)
a DNS 2 (alternatívny DNS server).

6

Keď sa zobrazí “Switch network settings to manual.” (Prepnúť na manuálne nastavenia
siete), zvoľte [OK].
Zobrazí sa okno pre výber servera.

7

Zvoľte názov servera (napr. [NAS-S55HDE])*, ku ktorému sa chcete pripojiť.
* Názov servera: Tento názov sa zobrazí v Menu [Server setting] hudobného servera “GIGA JUKE”.

Prepojenie medzi zariadením a hudobným serverom “GIGA JUKE” je hotové.

Manuálne nastavenie Proxy servera
Proxy server môžete nastaviť podľa vlastností pripojenia na Internet alebo nastavení siete.

1

Aktivujte Menu Setting a zvoľte [Network setting] – [Manual setting] – [Proxy setting]
– [On].
Špecifikujte IP adresu a číslo portu, potom zatlačte a pridržte ENTER.

2

Keď sa zobrazí “Switch proxy settings.” (Prepnúť na nastavenia Proxy), zvoľte [OK].

Poznámka
Ak cca tri minúty po aktivovaní Menu Settings (Nastavenia) nevykonáte žiadnu operáciu, nastavenie sa
automaticky zruší. V takomto prípade sa už zadané položky neuložia.
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 Na vyššiu úroveň priečinkov prepnete

Prehrávanie audio dát
uložených na hudobnom
serveri “GIGA JUKE”
Toto zariadenie môžete nastaviť tak, aby
prehrávalo audio dáta uložené na hudobnom
serveri “GIGA JUKE”.
Najskôr je však potrebné pripojiť zariadenie
k hudobnému serveru “GIGA JUKE”.

stlačením . Ak stlačíte  po
dosiahnutí najvyššej úrovne priečinkov,
obnoví sa zobrazenie pre prehrávanie.

 Na nižšiu úroveň priečinkov prepnete

stlačením .

 Po zvolení priečinka rolujete v zozname
stláčaním / .

4

Poznámka
Ak je pohotovostný režim na hudobnom serveri
“GIGA JUKE” nastavený na “Standard (power save)”
(Štandardný (úsporný)), zariadenie sa k hudobnému
serveru “GIGA JUKE” nedokáže pripojiť.

Stlačte HOME NETWORK.
Ak používate zariadenie prvýkrát, zobrazí
sa zobrazenie pre výber servera.
Pri každom ďalšom stlačení HOME
NETWORK sa zariadenie automaticky
pripojí k naposledy pripojenému serveru
a zobrazí sa okno pre prehrávanie
(zobrazenie pre výber servera sa
nezobrazí).
Ak už nie sú dostupné informácie
o naposledy prehrávaných audio dátach,
prípadne ak bolo nastavené [Off] pre
[Server setting] – [Server auto connect],
zobrazí sa zobrazenie pre výber servera.

2
3

Stláčaním / zvoľte názov
hudobného servera “GIGA JUKE”
(napr. [NAS-S55HDE]), ku ktorému sa
chcete pripojiť.
Stláčaním / zvoľte položku, ktorú
chcete prehrávať.
Zvoliť môžete nasledovné položky.
 Playlist*
 Artist* (Interpret)
 Album*
 Genre* (Žáner)
 Year* (Rok)

Zariadenie spustí prehrávanie zvolenej
skladby a zobrazí sa zobrazenie
pre prehrávanie.
Overte, či sa zvuk reprodukuje
reproduktormi tohto zariadenia.
 Rada
Ak je zariadenie vypnuté a prepne sa
do pohotovostného režimu, pričom je stále pripojené
k hudobnému serveru “GIGA JUKE”, posledné
zobrazenie pre prehrávanie sa uloží do pamäte
a zobrazí sa pri ďalšom zapnutí zariadenia.

Prevádzka

1

Stlačením ENTER alebo  prepnite
zobrazenie a zvoľte skladbu, ktorú
chcete prehrávať.

Poznámka
Ak pripojený server obsahuje veľké množstvo audio
dát, pri vyhľadávaní skladby môže zmena zobrazenia
určitý čas trvať.

Ďalšie operácie
Pre

Vykonajte

Pozastavenie
prehrávania

Počas prehrávania stlačte
. Opätovným stlačením
 prehrávanie obnovíte.

Zrýchlený posuv
v aktuálnej skladbe
vzad/vpred

Zatlačte a pridržte
/.

Posuv na začiatok
Stláčajte / na DO.
práve prehrávanej,
predošlej alebo
nasledovnej skladby.
Zastavenie
prehrávania

Stlačením  vypnete
zariadenie. Pri ďalšom
zapnutí zariadenia sa spustí
prehrávanie z miesta,
v ktorom ste ho zastavili.

 All tracks* (Všetky skladby)
 Select server (Zvoliť server)
* Položky sa zobrazujú v jazyku nastavenom
na hudobnom serveri “GIGA JUKE”.
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Počúvanie rovnakej skladby
v rôznych miestnostiach
(PARTY MODE)
Režim PARTY MODE umožňuje počúvanie
hudby práve prehrávanej v hostiteľovi “Host”
(hudobný server “GIGA JUKE”) v inej miestnosti.
Toto zariadenie je od výroby nastavené tak, že sa
automaticky prepne do režimu PARTY MODE
ako hosť “Guest” vždy, keď sa hostiteľ “Host”
prepne do režimu PARTY MODE.
Zariadenie sa automaticky zapne po pozvaní
do režimu PARTY MODE, aj keď je vypnuté.

Poznámky
 Ak počas pozvania do režimu PARTY MODE






Tok audio dát

Skladba A

Skladba A




Server
Skladba A
Skladba A

zariadenie práve používate (napr. používate
funkciu Internet Radio), zobrazí sa hlásenie.
Postupujte podľa pokynov v hlásení.
Ak je skladba prehrávaná hostiteľom “Host”
vo formáte nepodporovanom týmto zariadením,
zariadenie nedokáže prehrať súbor.
Ak zvolíte inú funkciu (zdroj signálu), zariadenie
vypne režim PARTY MODE.
Po zapnutí režimu PARTY MODE sa zruší
nastavenie zapínacieho časovača.
— Režim PARTY MODE bude aktívny, aj keď
nastane čas spustenia prehrávania nastavený
zapínacím časovačom.
— Režim PARTY MODE bude aktívny, aj keď
nastane čas ukončenia prehrávania nastavený
zapínacím časovačom.
— Ak bude zariadenie pozvané do režimu
PARTY MODE počas prehrávania skladby
aktivovaného zapínacím časovačom, zariadenie
sa prepne do režimu PARTY MODE a spustí
prehrávanie skladby prehrávanej hostiteľom
“Host”.
Keď nastane čas nastavený pre vypínací časovač,
zariadenie vypne režim PARTY MODE
a automaticky sa vypne.
Položky v Menu Settings (Nastavenia) nie je možné
v režime PARTY MODE nastavovať.

Zakázanie automatického prepínania
do režimu PARTY MODE

1
Keď sa hostiteľ “Host” (hudobný server
“GIGA JUKE”) prepne do režimu PARTY MODE,
zariadenie automaticky aktivuje funkciu
HOME NETWORK, na displeji sa zobrazí
“Now preparing...” (Príprava...) a bude blikať
indikátor PARTY. Po dokončení príprav bude
indikátor PARTY svietiť. Spustenie prehrávania
zvuku trvá cca 10 sekúnd.

Vypnutie režimu PARTY MODE
Stlačte PARTY.
Na displeji sa zobrazí “Leave PARTY MODE play.
OK?” (Vypnúť režim prehrávania PARTY MODE.
OK?). Zvoľte [OK].
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Stlačte SETTINGS.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

2
3

Zvoľte [Option] – [Auto join PARTY
MODE].
Zvoľte [Off ].
Zariadenie sa nebude do režimu
PARTY MODE prepínať automaticky.
Ak chcete povoliť automatické prepínanie
do režimu PARTY MODE, zvoľte [On].

Ak chcete zapnúť režim PARTY MODE, keď je
[Auto join PARTY MODE] nastavené na [Off],
stlačte tlačidlo PARTY. Ak hostiteľ “Host”
v tomto čase prehráva skladbu, zariadenie
nespustí prehrávanie skladby uprostred.
Zariadenie spustí prehrávanie, až keď hostiteľ
“Host” spustí prehrávanie ďalšej skladby.

Zmena servera
Ak chcete zmeniť server, vykonajte nasledovný
postup.

1
2

Aktualizácia zoznamu serverov
Počas zobrazenia zoznamu serverov zvoľte
[Update info].
Zariadenie vyhľadá nové servery a zobrazí sa
aktualizovaný zoznam serverov.
 Rada

Stlačte HOME NETWORK.
Stlačením  zobrazte uvedené
okno*.

Zariadenie uchováva históriu posledne pripojených
serverov. Túto históriu je možné vymazať
(pozri ďalej).

Editovanie zoznamu serverov
Zo zoznamu môžete odstrániť nefunkčné alebo
nedostupné servery.

1

Keď je aktívna funkcia Home Network,
stlačte SETTINGS na zariadení.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

Zobrazí sa zoznam odstrániteľných serverov.

* Položky sa zobrazujú v jazyku nastavenom na
hudobnom serveri “GIGA JUKE”.

3
4

Ak neexistujú odstrániteľné servery, na
displeji sa zobrazí “There is no server to
delete.” (Nie je dostupný žiadny odstrániteľný
server).

Stláčaním / zvoľte [Select server].
Zobrazí sa potvrdzujúce okno pre
odpojenie od servera.

3

Ikona

Typ servera

Žiadna
ikona

Predtým pripojený server,
ktorý je práve aktívny.

Zvoľte server, ktorý chcete odstrániť.
Po každom stlačení ENTER sa zaškrtne alebo
odškrtne zaškrtávacie políčko.

Stláčaním / zvoľte [OK].
Zariadenie sa odpojí od servera a zobrazí
sa zoznam serverov.
Ikona vedľa názvu servera indikuje typ
servera.

Zvoľte [Server setting]
– [Server delete].

Prevádzka

2

4

Zvoľte [OK].
Všetky zaškrtnuté servery sa odstránia.

Poznámka
Momentálne aktívne servery sa v zozname
odstrániteľných serverov nezobrazia a nedajú sa
odstrániť.

Predtým pripojený server,
ktorý práve nie je aktívny,
alebo je nedostupný.
Ešte nikdy nepripojený server.

5

Stláčaním / zvoľte server.

Pokračovanie


23SK

Manuálny výber servera pri každom
používaní

Používanie funkcie x-DJ

Keď je aktívna funkcia Home Network na
zariadení, výrobné nastavenie je také, že sa
zariadenie automaticky pripojí k naposledy
pripojenému serveru.
Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa server
vyberal manuálne.

Funkcie x-DJ alebo Music Surfin’ hudobného
servera “GIGA JUKE” môžete využívať na tomto
zariadení. Podrobnosti o týchto funkciách pozri
v návode na použitie hudobného servera
“GIGA JUKE”.

1

Stlačte SETTINGS.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).
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2

Zvoľte [Server setting]
– [Server auto connect].

3

Zvoľte [Off ].

Najskôr však musíte pripojiť zariadenie
k hudobnému serveru “GIGA JUKE” cez
bezdrôtovú sieť a zvoliť hudobný server
“GIGA JUKE” ako server, ku ktorému sa
zariadenie pripojí (str. 21).

Zoznam x-DJ kanálov (NAS-S55HDE)
Č.k.
Kategória*1 Názov kanála*1
Basic
Recommended
 001
Recommended: Morning
Recommended: Afternoon
Recommended: Evening
Recommended: Night
Recommended: Midnight
Favorites

 003

Shuffle All
Newly Added
Radio Music*2
Radio Talk*2
Fine Day
Rainy Day
Energized
Slow Life
Lounge
Classical
Urban
Extreme
Ballad









004
005
006
101
102
103
104
201
202
203
204
205
206

 301







302
303
304
401
402
403
501
502
503
909

Feel

Style

Retro
Acoustic
Electronic
Instrumental
Vocal
Scene: Life Good Morning
Good Night
Party Time
Scene:
Walking
Workout Running
Meditation
Extra
Explore
Typ

Pomiešanie všetkých skladieb v zozname
obľúbených (Favorites).
Pomiešanie všetkých skladieb
Pomiešanie naposledy importovaných skladieb
Hudobné skladby nahrané z rádia
Hovorené slovo nahrané z rádia
Veselé skladby na pozdvihnutie nálady
Melancholické skladby
Oduševnené skladby
Ukľudňujúce skladby
Pohodová hudba
Vážna hudba
Skladby typu Rhythm & Rap, R&B
Dynamické rockové skladby
Balady

Prevádzka

 002

Popis
Skladby odporúčané na celý deň

Skladby s retro atmosférou
Akustické skladby
Elektronické skladby
Inštrumentálne skladby bez spevu
Vokálne skladby
Svieže skladby k prebúdzaniu
Smutné a tiché skladby pri zlej nálade
Svieže skladby na večierky
Mierne rýchle skladby na chôdzu
Svieže skladby k behu
Skladby pre meditácie
Iné druhy hudby

 Tieto kanály sa zobrazia, aj keď sa nenájdu žiadne vhodné skladby (výrobné nastavenie).
*1 Položky sa zobrazujú v jazyku nastavenom na hudobnom serveri “GIGA JUKE”.
*2 Ak nastavíte “Track mark” na “Auto”, počas nahrávania sa vytvoria kanály “Radio Music” a “Radio Talk”.

Zoznam Music Surfin’ kanálov (NAS-S55HDE)
Tlačidlo na DO

Názov kanála

Popis

ARTIST
YEAR
MOOD
ALBUM

Skladby rovnakého interpreta
Skladby vydané v daných rokoch
Skladby obdobnej nálady
Skladby z rovnakého albumu
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Používanie funkcie x-DJ

1

Stlačte x-DJ.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber kanála
a zariadenie prehrá hlavnú časť zobrazenej
skladby.

2

1
2

Stláčaním / zvoľte v danom
kanáli požadovanú skladbu.
Po každom stlačení / zariadenie
prehrá hlavnú časť zvolenej skladby.
Ak stlačíte ENTER, spustí sa prehrávanie
zvolenej skladby od jej začiatku.

Používanie funkcie Music Surfin’
Ak stlačíte tlačidlo Music Surfin’ počas
prehrávania kanála x-DJ, v hudobnom serveri
“GIGA JUKE” sa dočasne vytvoria nasledovné
kanály.
(ARTIST): Kanál ARTIST
 Tlačidlo
obsahuje skladby práve zvoleného interpreta.
(YEAR): Kanál YEAR obsahuje
 Tlačidlo
skladby z rovnakej éry, z akej je zvolená
skladba.
(MOOD): Kanál MOOD obsahuje
 Tlačidlo
skladby pre podobnú náladu, pre akú je určená
zvolená skladba.
(ALBUM): Kanál ALBUM
 Tlačidlo
obsahuje skladby z práve zvoleného albumu.
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Stlačte želané tlačidlo Music Surfin’
( ARTIST,
YEAR,
MOOD alebo
ALBUM) na DO.
Zobrazí sa zvolený kanál.

3

Stláčaním / zvoľte požadovanú
skladbu a stlačte ENTER.
Zariadenie spustí prehrávanie zvolenej
skladby. Pre návrat do x-DJ kanála stlačte
tlačidlo Music Surfin’ zvolené v kroku 2.

 Rada
Ak je zariadenie vypnuté a prepne sa do
pohotovostného režimu, keď je zvolený kanál x-DJ,
pri ďalšom zapnutí zariadenia sa zobrazí CH. 001,
bez ohľadu na posledne zvolený kanál.

Prehrajte x-DJ kanál.
Zobrazí sa zobrazenie pre x-DJ
prehrávanie.

Stláčaním / zvoľte želaný kanál.
Zariadenie opakovane prehráva hlavnú
časť prvej skladby vo zvolenom kanáli.

3

Napr. ak stlačíte tlačidlo
počas počúvania
obľúbeného interpreta, zariadenie skompletuje
všetky skladby daného interpreta a uloží ich do
dočasného kanála, ktorý si môžete vypočuť.
Ak je do kanála možné zaradiť len jednu skladbu,
takýto kanál sa nedá zvoliť.

Ďalšie operácie
Pre

Vykonajte

Pozastavenie
prehrávania

Počas prehrávania stlačte
. Opätovným
stlačením  prehrávanie
obnovíte.

Zrýchlený posuv
v aktuálnej skladbe
vzad/vpred

Zatlačte a pridržte
/.

Posuv na začiatok
Stláčajte / na DO.
práve prehrávanej,
predošlej alebo
nasledovnej skladby.
Ukončenie funkcie
x-DJ alebo Music
Surfin’

Stlačením  vypnete
zariadenie. Pri ďalšom
zapnutí zariadenia sa
zobrazí CH. 001.

 Na nižšiu úroveň priečinkov prepnete

Prehrávanie audio dát v PC
Zariadenie dokáže prehrávať audio dáta uložené
na digitálnych mediálnych serveroch, ktoré
podporujú štandardy DLNA (Digital Living
Network Alliance).
Pred prehrávaním audio dát je potrebné prepojiť
zariadenie a PC cez bezdrôtový LAN prístupový
bod.
Podrobnosti o sieťových prepojeniach pozri
v návode na použitie bezdrôtového LAN
prístupového bodu.

stlačením .

 Po zvolení priečinka rolujete v zozname
stláčaním / .

4

Stlačením ENTER alebo  prepnite
zobrazenie a zvoľte skladbu, ktorú
chcete prehrávať.
Zariadenie spustí prehrávanie zvolenej
skladby a zobrazí sa zobrazenie pre
prehrávanie.
Overte, či sa zvuk reprodukuje
reproduktormi tohto zariadenia.

Tok audio dát

 Rada

Poznámky
 Zariadenie nedokáže usporiadať zoznam

prehrávateľných skladieb.
Skladba A, B, C ...

Prevádzka

Server
Skladba A, B, C ...

Ak je zariadenie vypnuté a prepne sa do
pohotovostného režimu, pričom je stále pripojené
k PC, posledné zobrazenie pre prehrávanie sa uloží do
pamäte a zobrazí sa pri ďalšom zapnutí zariadenia.

 Ak pripojený server obsahuje veľké množstvo

audio dát, pri vyhľadávaní skladby môže zmena
zobrazenia určitý čas trvať.

Podrobnosti o PC, ktoré je možné pripojiť
a audio formátoch, ktoré je možné prehrávať,
pozri str. 46 a 47.
Serverová funkcia softvéru v PC musí byť zapnutá.

1
2

Stlačte HOME NETWORK.
Zvoľte server, ktorý chcete pripojiť.
Po zobrazení zobrazenia pre výber
servera zvoľte stláčaním / server.
Ak sa zobrazenie pre výber servera
nezobrazí, server zvoľte vykonaním
postupu z časti “Zmena servera” (str. 23).

3

Stláčaním / zvoľte položku, ktorú
chcete prehrávať.
Zobrazované položky (skladby, interpreti,
albumy, žánre, názov priečinka atď.)
závisia od pripojeného servera.

Ďalšie operácie
Pre

Vykonajte

Pozastavenie
prehrávania

Počas prehrávania stlačte
. Opätovným
stlačením  prehrávanie
obnovíte.

Zrýchlený posuv
v aktuálnej skladbe
vzad/vpred

Zatlačte a pridržte
/.

Posuv na začiatok
Stláčajte /
práve prehrávanej,
na DO.
predošlej alebo
nasledovnej skladby.
Zastavenie
prehrávania

Stlačením  vypnete
zariadenie. Pri ďalšom
zapnutí zariadenia sa
spustí prehrávanie
z miesta, v ktorom ste ho
zastavili.

 Na vyššiu úroveň priečinkov prepnete

stlačením . Ak stlačíte  po
dosiahnutí najvyššej úrovne priečinkov,
obnoví sa zobrazenie pre prehrávanie.
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Opakované a náhodné
prehrávanie
(Repeat play • Shuffle play)
Skladby môžete prehrávať v náhodnom poradí
alebo opakovane (Repeat play).
Režimy prehrávania je možné meniť pri funkcii
Home Network.

1

Stlačte SETTINGS.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

2
3

Zvoľte [Play mode].
Zvoľte želaný režim prehrávania.
Režim
prehrávania/
ikona

Popis

Continue
(výrobné
nastavenie)/
Bez ikony

Postupne sa jedenkrát
prehrajú všetky skladby
za zvolenou skladbou.
Potom sa prehrávanie
pozastaví.

All repeat /

Opakované prehrávanie
všetkých skladieb
v prehrávacej oblasti,
ktorá obsahuje aktuálnu
skladbu, v poradí podľa
zoznamu skladieb.

1 repeat /

Opakované prehrávanie
aktuálnej skladby.

Shuffle /

Jedenkrát sa v náhodnom
poradí prehrajú všetky
skladby v prehrávacej
oblasti, ktorá obsahuje
aktuálnu skladbu. Potom
sa prehrávanie pozastaví.

Shuffle repeat /

Opakované prehrávanie
všetkých skladieb
v prehrávacej oblasti,
ktorá obsahuje aktuálnu
skladbu, v náhodnom
poradí.

Poznámky
 V režime Shuffle play nie je možné prepnúť na

začiatok predchádzajúcej skladby, aj keď stlačíte
. Môžete však prepnúť na začiatok aktuálnej
skladby.
 V režime Shuffle play nie je možné pomiešať
priečinky.
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Počúvanie rádia
z Internetu
Táto funkcia umožňuje počúvať rozhlasové
vysielanie na Internete cez Web (Live365).
Ak chcete počúvať rádio na Internete, bezdrôtová
stanica alebo bezdrôtový LAN prístupový bod
musia byť pripojené na Internet. Podrobnosti
o pripojení na Internet pozri v návode na použitie
bezdrôtového LAN prístupového bodu.
Podrobnosti o službách rádia na Internete pozri
v dodávanom návode “Služba Internet Radio
na bezdrôtovom prehrávači “GIGA JUKE””.

1

Stlačte INTERNET RADIO.
Zariadenie sa prepne do režimu Internet
Radio.

2
3

Zvoľte [Live365].
Zvoľte požadovanú stanicu Live365.
Zariadenie spustí príjem zvolenej stanice.

Poznámky
 Ak chcete pridať ďalších poskytovateľov služieb,

zvoľte v kroku 2 [Add other services]. Podrobnosti
pozri na podpornej web-stránke Sony Europe,
http://support.sony-europe.com/ (len spotrebitelia
v Európe).
 Obsah služieb uvádzaný v tomto návode vyjadruje
stav k marcu 2008. Právo na zmeny alebo zrušenie
obsahu vyhradené.
 Ak sa po zvolení stanice zariadenie do jednej
minúty nepripojí, na displeji sa zobrazí “Cannot
connect to the radio station.” (K stanici sa nedá
pripojiť.). Ak zvolíte [OK], zobrazí za zobrazenie
pre prehrávanie, zvuk sa však nebude
reprodukovať.
 Ak nie sú správne nastavené hodiny, nebude
možné získať zoznam staníc kompilovaný
web-stránkou Live365.

 Rada
Ak je zariadenie vypnuté a prepne sa
do pohotovostného režimu, pričom stále prijíma
rozhlasové vysielanie, stanica sa uloží do pamäte
a zobrazí sa pri ďalšom zapnutí zariadenia.

Aktualizácia informácie Live365
Počas zobrazenia zoznamu staníc zvoľte
[Update info].
Zariadenie vyhľadá nové stanice a zobrazí
sa aktualizovaný zoznam staníc.

Počúvanie pripojeného
externého zariadenia
Môžete počúvať zvuk z externého prenosného
audio zariadenia (napr. “WALKMAN”)
pripojeného do konektora AUDIO IN na
zariadení. Prehrávaný zvuk sa reprodukuje
reproduktormi zariadenia.
Poznámka
Znížte hlasitosť na zariadení, inak môže príliš hlasný
zvuk poškodiť reproduktory zariadenia.

Ďalšie operácie
Vykonajte

Pozastavenie
príjmu
rozhlasového
vysielania

Stlačte . Príjem
vysielania obnovíte
stlačením .

Prepnutie stanice

Stláčajte / na DO.

1
2

Pripojte externé zariadenie do
konektora AUDIO IN na prednom
paneli tohto zariadenia.
Stlačte AUDIO IN.
Zariadenie sa prepne do režimu Audio In.

3

Spustite prehrávanie na pripojenom
externom zariadení.

Prevádzka

Pre

Prehrávaný zvuk sa reprodukuje
reproduktormi tohto zariadenia.

4

Stláčaním VOLUME + alebo – nastavte
hlasitosť.

 Rada
Ak je hlasitosť zvuku z pripojeného zariadenia príliš
vysoká alebo nízka, môžete zmeniť úroveň vstupného
signálu na tomto zariadení (str. 34).

Poznámka
Pripojené externé zariadenie nie je možné ovládať
z tohto zariadenia.
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Nastavenie kvality zvuku
Výber zvukového štýlu
(Preset EQ)
Zvukový štýl môžete zvoliť zo šiestich
predvolených nastavení ekvalizéra tak, aby
zodpovedal žánru danej hudby.

1

Stlačte SETTINGS.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

2
3

Zvoľte [Sound] – [Preset EQ].

Môžete zvýrazniť nízke tóny a vytvoriť tak
mohutnejší zvuk.
Nastavenie DSGX je ideálne pre hudobné zdroje
zvukového signálu.

1

Stlačte SETTINGS.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

2
3

Zvoľte [Sound] – [DSGX].
Zvoľte [On]* alebo [Off ].
* Výrobné nastavenie

Zvoľte zvukový štýl.
Môžete zvoliť jeden z nasledovných štýlov.
 FLAT (bez ekvalizéra, výrobné nastavenie)
 ROCK
 POPS
 JAZZ
 CLASSICAL
 DANCE

 Rada
Zvukový štýl môžete zvoliť tlačidlom PRESET EQ
na DO. Po každom stlačení tlačidla sa zvukový štýl
prepína nasledovne.
FLAT  ROCK POPS  JAZZ  CLASSICAL
 DANCE  FLAT ...
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Reprodukcia dynamickejšieho
zvuku (Dynamic Sound
Generator X-tra)

 Rada
Túto funkciu môžete nastaviť tlačidlom DSGX na DO.
Stláčajte DSGX. Po každom stlačení tlačidla sa
nastavenie funkcie DSGX prepína na “On” (Zap.)
a “Off ” (Vyp.).

Časovač
Vypínací časovač
Môžete nastaviť vypínací časovač, takže sa
zariadenie automaticky prepne do
pohotovostného režimu po uplynutí určitého času
(funkcia Sleep timer).

1

Môžete nastaviť zapínací časovač , aby sa spustilo
prehrávanie želaného zdroja v nastavenom čase
(funkcia On-timer). Nastaviť môžete až dva
zapínacie časovače. Pred nastavením zapínacieho
časovača musia byť správne nastavené hodiny
(str. 15).

1

Stlačte SETTINGS.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

2
3

Zapínací časovač

2
3
4
5
6

Ak vykonáte nasledovné operácie pred uplynutím
času pre vypínací časovač, vypínací časovač sa zruší.
 Odpojíte AC adaptér.
 Vypnete zariadenie (zariadenie sa prepne
do pohotovostného režimu).
 Vykonáte nastavenie [Network setting]
v Menu Settings.
 V Menu Settings (Nastavenia) nastavíte položky
[Option] – [Factory default].

Zvoľte [On].

Nastavte [Start: ] (čas spustenia)
a [End: ] (čas konca).
Stláčaním / zmeňte čas a stlačením
ENTER potvrďte nastavenie.
Po každom stlačení ENTER sa kurzor
posunie nasledovne.
“hour” (čas spustenia)  “minutes”
(čas spustenia)  “hour” (čas konca) 
“minutes” (čas konca).
Zatlačením a pridržaním /
sa parameter mení plynulo postupne.

 Vypínací časovač môžete nastaviť tlačidlom

Poznámka

Zvoľte [Timer1] alebo [Timer2].

Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
zapínacieho časovača.

 Rady
SLEEP na DO. Po každom stlačení tlačidla sa
časový interval mení nasledovne.
[Off]  [15minutes]  [30minutes]  [60minutes]
 [90minutes]  [Off]...
 Keď je nastavený vypínací časovač, stlačením
tlačidla SLEEP na DO zistíte zostávajúci čas
do prepnutia sa zariadenia do pohotovostného
režimu. Ak znova stlačíte tlačidlo, vypínací časovač
je možné nastaviť znova.

Zvoľte [On-timer].
Prevádzka

Vypínací časovač je nastavený
a v zobrazení pre prehrávanie sa zobrazí
. Po uplynutí nastaveného času sa
hlasitosť postupne zníži a zariadenie sa
automaticky prepne do pohotovostného
režimu.

Stlačte SETTINGS.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

Zvoľte [Sleep timer].
Zvoľte časový interval [15minutes],
[30minutes], [60minutes] alebo
[90minutes].

Zvoľte skladbu alebo stanicu
na Internete, ktorú chcete prehrávať
pomocou zapínacieho časovača.

7

Nastavte deň v týždni.
Stláčaním / zvoľte deň a stlačte
ENTER.
Po každom stlačení ENTER sa zvolený
deň zaškrtne alebo odškrtne.
Overte, či je zvolený deň pre zapínací
časovač zaškrtnutý, zvoľte [OK] a stlačte
ENTER.

Pokračovanie
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8

Zvoľte zdroj zvukového signálu, ktorý
chcete prehrávať.
Ak zvolíte [Yes] a nastane čas spustenia,
prehrá sa práve prehrávaný zdroj
zvukového signálu. Ak zvolíte ako zdroj
zvukového signálu x-DJ, bude sa prehrávať
CH. 001 bez ohľadu na zvolený kanál.
Ak zvolíte ako zdroj zvukového signálu
Internet Radio, bude sa prehrávať práve
naladená stanica.
Ak zvolíte [No], prehrá sa naposledy
nastavený zdroj zvukového signálu.

9

Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť prehrávania.
Ak zvolíte [Yes] a nastane čas spustenia,
použije sa práve nastavená hlasitosť. Ak
zvolíte [No], použije sa naposledy
nastavená hlasitosť.
Zobrazí sa “Confirm on-timer settings.”
(Potvrdiť nastavenia zapínacieho
časovača.).

10 Zvoľte [OK].
Zapínací časovač je nastavený a v zobrazení
.
pre prehrávanie sa zobrazí
3 minúty pred nastaveným časom
spustenia sa zariadenie začne pripravovať
na prehrávanie pomocou zapínacieho
časovača.
20 sekúnd pred časom konca sa hlasitosť
postupne zníži a zariadenie sa v čase
konca automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
 Rady
 Ak nechcete nastaviť čas konca, nastavte ho

na [––:––].
 Ak je zapínací časovač nastavený pri funkcii Home

Network, režim prehrávania sa dočasne zmení
na [1 repeat]. Po dokončení nastavenia sa režim
prehrávania obnoví.
 Ak sa pred spustením zapínacieho časovača zistí, že
je nastavená skladba odstránená, alebo nie je možné
nastavenú stanicu prijímať, v čase spustenia zaznie
upozorňujúci zvukový signál. Upozorňujúci
zvukový signál zrušíte stlačením akéhokoľvek
tlačidla. Ak však skladbu odstránite 3 minúty alebo
menej pred časom spustenia zapínacieho časovača,
alebo sa zariadenie v takomto čase odpojí od
Internetu, upozorňujúci zvukový signál nezaznie.
 Ak sa nastavené časy pre časovač 1 a časovač
2 prekrývajú, prioritu má časovač, ktorého čas
spustenia nastane skôr.
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Poznámky
 Zapínací časovač nie je možné nastaviť pri funkcii

Audio In.
 Nastavenie zapínacieho časovača sa zruší,

ak odpojíte AC adaptér.
 Ak je zariadenie 3 minúty pred časom spustenia

zapínacieho časovača už zapnuté, zapínací časovač
sa neaktivuje.
 Ak bol nastavený zapínací časovač, zariadenie
3 minúty pred nastaveným časom spustenia
nepoužívajte. Inak zapínací časovač nebude
fungovať.

Zmena nastavení
Môžete vykonať rôzne nastavenia, alebo ich meniť. Nastavenia môžete meniť nasledovným postupom.

1

Stlačte SETTINGS.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

2
3

Stláčaním / zvoľte položku a stlačte ENTER.
Stlačením  obnovte zobrazenie vyššej úrovne.

Opakujte krok 2, kým nedokončíte nastavenia.

Zrušenie nastavovania
Stlačením SETTINGS obnovíte zobrazenie prvej úrovne Menu Settings (Nastavenia). Ďalším stlačením
SETTINGS vypnete zobrazenie Menu Settings.

Nastaviteľné položky
 Druhá úroveň

Popis

Play mode
(Režim prehrávania)

Nastavenie režimu prehrávania pre prehrávanie audio
dát v náhodnom poradí alebo opakovane (str. 28).
(Výrobné nastavenie: Continue (Súvislé))

Sound (Zvuk)

Nastavenie kvality zvuku.
Preset EQ (Predvoľby
ekvalizéra)

Výber zvukového štýlu zo šiestich predvolených nastavení
ekvalizéra tak, aby zodpovedal žánru danej hudby (str. 30).
(Výrobné nastavenie: FLAT (Bez úprav))

DSGX

Nastavenie generovania dynamickejšieho zvuku
(Dynamic Sound Generator X-tra) (str. 30).
(Výrobné nastavenie: On (Zap.))

Sleep Timer
(Vypínací časovač)

Nastavenie času, po ktorom sa zariadenie prepne do
pohotovostného režimu (str. 31).

On-timer
(Zapínací časovač)

Nastavenie času spustenia prehrávania (str. 31). Nastaviť
môžete až dva zapínacie časovače.

Server setting
(Nastavenie
servera)

Nastavenie zariadenia pre automatické pripájanie
k serveru. Je tiež možné odstrániť server zo serverovej
histórie.
Server auto connect
(Automatické
pripojenie na server)

Keď je aktívna funkcia Home Network, môžete zariadenie
nastaviť tak, že sa automaticky pripojí k naposledy
pripojenému serveru (str. 24). (Výrobné nastavenie: On
(Zap.))

Server delete
(Odstránenie servera)

Zo zoznamu môžete odstrániť nefunkčné alebo
nedostupné servery (str. 23).

Pokračovanie

Prevádzka

 Prvá úroveň
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 Prvá úroveň

 Druhá úroveň

Popis

Network setting
(Nastavenie siete)

Auto setting
(Automatické
nastavenie)

Obnovenie výrobných nastavení siete (nastavenie Instant
(S-IWS)).

Manual setting
(Manuálne
nastavenie)

Manuálne nastavenie položiek [Connection setting]
(Nastavenie pripojenia) a [Proxy setting] (Nastavenie
Proxy).
 Ak zvolíte [Connection setting]:
Môžete zvoliť typ pripojenia [Instant (S-IWS)], [AOSS]
alebo [Manual].
— Instant (S-IWS): Pozri “Návod na rýchle pripojenie
a nastavenie”.
— AOSS (str. 18)
— Manual (Manuálne) (str. 19)
 Ak zvolíte [Proxy setting]:
Môžete špecifikovať nastavenie proxy servera (str. 20).
Vykonanie rôznych nastavení.

Option (Voľby)
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Clock (Hodiny)

Nastavenie aktuálneho dátumu a času (str.15).
(Výrobné nastavenie: 1/1/2008 00:00)

Auto join
PARTY MODE
(Automatické
prepnutie do režimu
PARTY MODE)

Nastavenie, či sa zariadenie prepne do režimu
PARTY MODE ([On]) alebo nie ([Off]), keď je pozvané do
režimu PARTY MODE (str. 22).
(Výrobné nastavenie: On (Zap.))

My name (Názov
tohto zariadenia)

Zadanie názvu zariadenia, ktorý sa zobrazuje na
hudobnom serveri “GIGA JUKE”.

AUDIO IN sensitivity
(Citlivosť AUDIO IN)

Nastavenie citlivosti vstupného signálu, ktorá zodpovedá
úrovni výstupného signálu z externého zariadenia
pripojeného do konektora AUDIO IN.
 High (Headphone out) (Vysoká): Nastavenie citlivosti
pre úroveň vstupného signálu z konektora pre
slúchadlá na prenosnom zariadení.
 Low (Line out) (Nízka): Nastavenie citlivosti pre
úroveň vstupného signálu z linkového konektora na
prenosnom zariadení (výrobné nastavenie).

Language (Jazyk)

Výber jazyka pre zobrazenia z English (Anglicky), French
(Francúzsky), German (Nemecky), Italian (Taliansky) alebo
Spanish (Španielsky) (str. 14). (Výrobné nastavenie: English)

Backlight
(Podsvietenie)

Nastavenie podsvietenia displeja (stále zapnuté alebo
automatické zapínanie/vypínanie, keď je zariadenie
zapnuté).
 Always on (Stále zap.): Stále zapnutie podsvietenia
(výrobné nastavenie).
 Auto off (Automatické vyp.): Automatické vypnutie
podsvietenia po uplynutí 90 sekúnd bez vykonania
nejakej operácie. Ak vykonáte nejakú operáciu, keď je
podsvietenie vypnuté, podsvietenie sa automaticky
zapne.

Factory default
(Výrobné nastavenia)

Obnovenie výrobných nastavení všetkých parametrov
zariadenia.

 Prvá úroveň

 Druhá úroveň

Device information
(Informácie
o zariadení)
My name (Názov
tohto zariadenia)
Network information
(Informácie o sieti)

Popis
Zobrazenie sieťových informácií, MAC adresy, verzie
firmvéru a ID zariadenia.
Zobrazenie označenia tohto zariadenia.










Connection setting (Nastavenie pripojenia)
Network name (SSID) (Názov siete (SSID))
Security setting (Nastavenie zabezpečenia)
IP address setting (Nastavenie IP adresy)
IP address/Subnet mask (IP adresa/Maska podsiete)
Default gateway (Predvolená brána)
DNS server setting (Nastavenie DNS servera)
DNS 1 / DNS 2
Proxy setting (Nastavenie Proxy)

Zobrazenie MAC adresy tohto zariadenia.

Firmware version
(Verzia firmvéru)

Zobrazenie verzie firmvéru tohto zariadenia.

Device ID
(ID zariadenia)

Zobrazenie identifikačného znaku (ID) tohto zariadenia,
ktorý sa používa pri rádiu na Internete.

Prevádzka

MAC address
(MAC adresa)
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problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho pred kontaktovaním
zákazníckeho centra alebo autorizovaného servisu vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Ak sa zobrazí nejaké hlásenie alebo chybový kód, poznačte si ho.

1

Problém sa pokúste vyriešiť pomocou tohto prehľadu “Riešenie problémov”.
Niektoré informácie môžete nájsť aj v pokynoch v tomto návode. Pozri príslušné pokyny.
Podrobnosti o riešení problémov pri pripojení Instant (S-IWS) pozri v “Návode na rýchle
pripojenie a nastavenie” dodávanom s NAS-SC55PKE.

2

Pozri tiež podpornú web-stránku Sony Europe, http://support.sony-europe.com/
(len spotrebitelia v Európe).
Na tejto web-stránke nájdete najnovšie podporné informácie a často kladené otázky (FAQ).

3

Ak sa problém nevyriešil ani po kroku 1 a 2, kontaktujte predajcu Sony.

Napájanie
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Problém

Príčina/Riešenie

Zariadenie sa nezapne.

 AC adaptér pripojte k zariadeniu aj do elektrickej siete pevne
a správne (str. 13).
 Interný systém zariadenia môže byť poškodený, alebo je zariadenie
ovplyvnené silným elektrickým rušením zapríčineným
neštandardným napájaním z dôvodu pádu, nadmernej statickej
elektriny alebo blesku. V takomto prípade odpojte AC adaptér,
vyčkajte cca 30 sekúnd a znova ho zapojte.

Zariadenie sa nevypne.

 Interný systém zariadenia môže byť poškodený, alebo je zariadenie
ovplyvnené silným elektrickým rušením zapríčineným
neštandardným napájaním z dôvodu pádu, nadmernej statickej
elektriny alebo blesku. V takomto prípade odpojte AC adaptér,
vyčkajte cca 30 sekúnd a znova ho zapojte.
 Po vypnutí napájania sa zariadenie prepne do pohotovostného
režimu (indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim svieti načerveno).
Ak chcete úplne vypnúť napájanie, odpojte AC adaptér.

Zobrazí sa “The DC-IN voltage is
too high. Connect the specified
AC power adaptor.” (Vstupné
napätie je príliš vysoké. Pripojte
špecifikovaný AC adaptér.)
a zariadenie sa prepne
do pohotovostného režimu.

 Používate iný než dodávaný AC adaptér a na vstupe je
neštandardne vysoké napätie. Používajte len dodávaný AC adaptér.

Problém

Príčina/Riešenie

 Zobrazí sa “The internal

 Ak používate toto zariadenie dlhý čas s nastavenou vysokou
úrovňou hlasitosti, teplota vnútri zariadenia sa môže značne zvýšiť.
Vypnite zariadenie a chvíľu vyčkajte, kým vychladne, potom ho
znova zapnite.

temperature of the device is too
high.” (Teplota vnútri zariadenia je
príliš vysoká.) a zariadenie sa
prepne do pohotovostného režimu.
 Bliká indikátor Zapnutie/
Pohotovostný režim (kým je
zariadenie v pohotovostnom
režime, nezobrazuje sa na
displeji žiadne hlásenie).
Zobrazí sa “An error has occurred
in the internal system.”
(V internom systéme sa vyskytla
chyba.) a zariadenie sa prepne do
pohotovostného režimu.

 Aktivovala sa funkcia automatickej ochrany systému. Odpojte AC
adaptér, vyčkajte cca 30 sekúnd a znova ho zapojte.

Pripojenie zariadenia k sieti pomocou systému AOSS
Problém

Príčina/Riešenie

 Medzi zariadením a bezdrôtovou stanicou/bezdrôtovým LAN
while transferring AOSS
prístupovým bodom vznikla chyba vo výmene informácií. Chvíľu
information.” (Počas AOSS
vyčkajte a znova vykonajte nastavenie AOSS.
informácií sa vyskytla chyba.).
 Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod
umiestnite bližšie k sebe a znova vykonajte nastavenie AOSS.
 Zobrazí sa “An error occurred in
security information.”
(V zabezpečovacích
informáciách sa vyskytla chyba.).
 Zobrazí sa “An error occurred
while transferring security key.”
(Počas prenosu zabezpečovacieho
kľúča sa vyskytla chyba.).
 Zobrazí sa “An error occurred

Riešenie problémov

Zobrazí sa “No wireless station/
 Nestlačili ste tlačidlo AOSS na bezdrôtovej stanici/bezdrôtovom
access point in AOSS mode found.”
LAN prístupovom bode. Znova vykonajte nastavenie AOSS.
(V režime AOSS sa nenašla žiadna
 Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod
bezdrôtová stanica/prístupový bod.).
umiestnite bližšie k sebe a znova vykonajte nastavenie AOSS.

Zobrazí sa “Another device is
 Vykonáva sa nastavenie AOSS pre iné zariadenie. Chvíľu vyčkajte
connected to the access point. Try
a znova vykonajte nastavenie AOSS.
again later.” (K prístupovému bodu
je pripojené iné zariadenie. Skúste
neskôr.).
Zobrazí sa “Multiple wireless
 Zistilo sa viacero bezdrôtových staníc/bezdrôtových LAN
stations/access points in AOSS mode
prístupových bodov v režime AOSS. Chvíľu vyčkajte a znova
found. Try again later.” (V režime
vykonajte nastavenie AOSS.
AOSS sa našlo viacero bezdrôtových
staníc/prístupových bodov.).
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Počúvanie audio dát uložených na hudobnom serveri “GIGA JUKE” alebo
v PC (funkcia Home Network)
Problém

Príčina/Riešenie

 Zariadenie sa nedá pripojiť

 Bezdrôtová stanica/bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť
zapnuté.
 Hudobný server “GIGA JUKE” a PC musia byť zapnuté.
 Nastavenia siete na zariadení môžu byť nesprávne. Stlačte
SETTINGS a zvoľte [Device information] – [Network information],
aby ste overili nastavenia.
 Hudobný server “GIGA JUKE” alebo PC môžu byť nestabilné.
Reštartujte ich.
 Hudobný server “GIGA JUKE” a PC pripojte k bezdrôtovej stanici/
bezdrôtovému LAN prístupovému bodu správne.
 Overte splnenie nasledovných podmienok, aby ste zistili, či sú
hudobný server “GIGA JUKE” a PC správne pripravené:
 Server je aktívny.
 Serverová funkcia je nastavená na [Start].
 Zariadenie je zaregistrované.
 Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod
umiestnite bližšie k sebe.
 Ak je v PC aktívna funkcia ochrannej brány ICF
(Internet Connection Firewall), môže to brániť pripojeniu
zariadenia ku PC. Zrejme bude nutné zmeniť nastavenia ochrannej
brány tak, aby sa povolilo pripojenie tohto zariadenia. (Podrobnosti
o zmene nastavení ochrannej brány pozri v návode na použitie PC.)
 Ak naformátujete systém hudobného servera “GIGA JUKE”, alebo
vykonáte obnovu systému v PC, znova vykonajte sieťové nastavenia
(str. 18 a 19).
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k sieti.
Zobrazí sa “Cannot connect to
the server.” (Nedá sa pripojiť
na server.).
Zobrazí sa “A communication
error occurred.” (Vyskytla sa
chyba v komunikácii.).
Zobrazí sa “A communication
error occurred. Information
retrieval cancelled.” (Vyskytla sa
chyba v komunikácii.
Získavanie informácií zrušené.).
Zobrazí sa “GIGA JUKE
Wireless Player” (Bezdrôtový
prehrávač GIGA JUKE)
a zariadenie sa nezapne.

Hudobný server “GIGA JUKE”
alebo PC sa nezobrazí
v zobrazení pre výber servera.

 Toto zariadenie ste asi zapli pred zapnutím hudobného servera
“GIGA JUKE” alebo PC. V zobrazení pre výber servera zvoľte
[Update info], aby sa aktualizoval zoznam serverov (str. 23).
 Bezdrôtová stanica/bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť
zapnuté.
 Hudobný server “GIGA JUKE” a PC musia byť zapnuté.
 Overte splnenie nasledovných podmienok, aby ste zistili, či sú
hudobný server “GIGA JUKE” a PC správne pripravené:
 Server je aktívny.
 Serverová funkcia je nastavená na [Start].
 Zariadenie je zaregistrované.

Nie je možné štandardne
prehrávať audio dáta.

 Je zvolený režim Repeat play alebo Shuffle play. Stlačte SETTINGS
a nastavte [Play mode] na [Continue] (str. 28).

Príčina/Riešenie

Počas prehrávania preskakuje
zvuk.

 Šírka pásma bezdrôtovej LAN siete môže byť príliš úzka. Zariadenie
a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnite
bližšie k sebe. Medzi nimi nesmú byť prekážky.
 V PC je zrejme spustených mnoho aplikácií. Ak je v PC aktívny
antivírový softvér, dočasne ho vypnite, pretože zaberá príliš veľa
systémových prostriedkov.
 V závislosti od sieťového prostredia alebo stavu
elektromagnetických vĺn nemusí byť možné prehrávať skladby pri
viac než jednom klientskom zariadení v prevádzke súčasne. Aby
zariadenie prehrávalo skladby, vypnite iné klientské zariadenie.

Rýchly posuv vpred/vzad nie je
možný.

 Rýchly posuv vpred/vzad nie je možný z dôvodu nasledovných
systémových obmedzení:
 Skladba s neznámou časovou dĺžkou.
 Skladby vo formáte WMA s ochranou autorských práv.
Pri prehrávaní týchto typov skladieb sa v zobrazení pre prehrávanie
nezobrazuje lišta priebehu.

Zobrazí sa “Incompatible format
found. Cannot play.” (Zistil sa
nekompatibilný formát.
Prehrávanie nie je možné.).

 Nie je možné prehrávať iné než audio súbory.

Zobrazí sa “Cannot play back.”
(Prehrávanie nie je možné.).

 Nie je možné prehrávať nasledovné skladby:
 Skladby nedodržiavajúce obmedzenia prehrávania.
 Skladby s neregulárnou informáciou o autorských právach.
 Skladby zakúpené v On-line hudobnom obchode, ktoré
neumožňujú prenos prostredníctvom domácich sietí.
 Overte, či zvolená skladba nebola zo servera odstránená. Ak skladba
bola odstránená, stlačte HOME NETWORK a zvoľte inú skladbu.
 Bezdrôtová stanica/bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť
zapnuté.
 Hudobný server “GIGA JUKE” a PC musia byť zapnuté.
 Hudobný server “GIGA JUKE” alebo PC môžu byť nestabilné.
Reštartujte ich.
 Hudobný server “GIGA JUKE” a PC pripojte k bezdrôtovej stanici/
bezdrôtovému LAN prístupovému bodu správne.

Riešenie problémov

Problém

Zobrazí sa “There are no playable  Ak vo zvolenom priečinku nie sú žiadne skladby alebo priečinky,
tracks.” (Nie sú dostupné
nie je možné otvorením priečinka zobraziť jeho obsah.
prehrávateľné skladby.).
Nie je možné prehrávať skladby
vo formáte ATRAC3 alebo
ATRAC3plus.

 K PC ste sa zrejme pripojili pomocou aplikácie Windows Media
Player ako serverom. Ako server na pripojenie k PC používajte
aplikáciu VAIO Media Integrated Server (str. 47).

Pokračovanie
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Problém

Príčina/Riešenie

Nie je možné prehrávať skladby
vo formáte WMA s ochranou
autorských práv.

 Ak sa pripojíte k PC s aplikáciou VAIO Media Integrated Server ako
serverom, nie je možné prehrávať skladbu vo formáte WMA
s ochranou autorských práv. Ako server na pripojenie k PC použite
aplikáciu Windows Media Player (str. 47).
 V závislosti od formátu súboru WMA nemusí byť možné niektoré
skladby prehrať.

Nie je možné zvoliť posledne
zvolenú skladbu.

 Informácia o skladbe bola zrejme zmenená hudobným serverom
“GIGA JUKE” alebo v PC. Stlačte tlačidlo HOME NETWORK na
zariadení. Ak sa tým problém nevyrieši, v zobrazení pre výber
servera znova zvoľte server (hudobný server “GIGA JUKE”
alebo PC).

Informácia o tomto zariadení sa
nezobrazí v sekcii [Media
Sharing] aplikácie Windows
Media Player 11.

 Zariadenie sa zobrazí ako “Unknown Device” (Neznáme zariadenie).
Nejde o poruchu.

Počúvanie rovnakej skladby v rôznych miestnostiach (PARTY MODE)
Problém

Príčina/Riešenie

Zobrazí sa “Cannot play back.”
(Prehrávanie nie je možné.).

 Nie je možné prehrávať nasledovné skladby:
 Skladby nedodržiavajúce obmedzenia prehrávania.
 Skladby s neregulárnou informáciou o autorských právach.
 Skladby zakúpené v On-line hudobnom obchode, ktoré
neumožňujú prenos prostredníctvom domácich sietí.

Zobrazí sa “A communication
error occurred.” (Vyskytla sa
chyba v komunikácii.).

 Bezdrôtová stanica/bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť
zapnuté.
 Hudobný server “GIGA JUKE” musí byť zapnutý.
 Hudobný server “GIGA JUKE” môže byť nestabilný. Reštartujte ho.
 Hudobný server “GIGA JUKE” pripojte k bezdrôtovej stanici/
bezdrôtovému LAN prístupovému bodu správne.

Zariadenie nie je možné
štandardne ovládať.

 Keď je zariadenie v režime PARTY MODE, nie je ho možné
štandardne ovládať. Ak chcete vykonávať bežné operácie, vypnite
režim PARTY MODE.

Stlačením tlačidla PARTY ste zapli  Ak hostiteľ “Host” už prehrával skladbu v čase stlačenia tlačidla
režim PARTY MODE, názov
PARTY a zapnutia režimu PARTY MODE, zariadenie nespustí
skladby, album a meno interpreta
prehrávanie, kým hostiteľ “Host” nedokončí prehrávanie aktuálnej
sa však na zariadení nezobrazí
skladby. Prehrávanie sa spustí od ďalšej skladby.
a zvuk sa nereprodukuje.
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Počúvanie rádia z Internetu (funkcia Internet Radio)
Problém







Zariadenie sa nedá pripojiť
k Internetu.
Zobrazí sa “Cannot connect to
the radio station.” (K stanici sa
nedá pripojiť.) .
Zobrazí sa “A communication
error occurred. Information
retrieval cancelled.” (Vyskytla sa
chyba v komunikácii. Získavanie
informácií zrušené.).
Zobrazí sa “GIGA JUKE Wireless
Player” (Bezdrôtový prehrávač
GIGA JUKE) a zariadenie sa
nezapne.

Príčina/Riešenie
 Bezdrôtová stanica/bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť
zapnuté.
 Nastavenia siete na zariadení môžu byť nesprávne. Pre overenie
nastavenia stlačte SETTINGS a zvoľte [Device information] –
[Network information].
 Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod
umiestnite bližšie k sebe.
 Ak máte povolené pripojenie len jedného zariadenia na Internet
súčasne, toto zariadenie sa nedokáže pripojiť na Internet, ak je už
pripojené iné zariadenie. Kontaktujte poskytovateľa pripojenia na
Internet.

 Šírka pásma bezdrôtovej LAN siete môže byť príliš úzka.
Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod
umiestnite bližšie k sebe. Medzi nimi nesmú byť prekážky.

Zoznam rozhlasových staníc
na displeji sa líši od zoznamu
editovanom v PC.

 Nenastavili ste hodiny na zariadení, alebo je nastavený nesprávny
čas. Stlačte SETTINGS a zvoľte [Option] – [Clock], potom
nastavte správny čas (str. 15).

Nastavenia časovača
Problém

Príčina/Riešenie

Zobrazí sa “Set the clock first.”
(Najskôr nastavte hodiny.).

 Ak ste na zariadení ešte nenastavili hodiny, nie je možné nastaviť
zapínací časovač. Pred nastavením zapínacieho časovača musia
byť správne nastavené hodiny (str. 15).

Zobrazí sa “Select the day(s) you
want to set.” (Zvoľte želaný
deň(dni).).

 V Menu [On-timer] – [On] – [Day setting] nie je možné zvoliť
[OK], kým nezvolíte deň. Zvoľte aspoň jeden deň v týždni a
potom zvoľte [OK].

Zobrazí sa “Play back the source for
timed playback before on-timer
setting.” (Pred nastavením
zapínacieho časovača spustite
prehrávanie zdroja, ktorý chcete
použiť pri zapínacom časovači.).

 Ak zariadenie počas nastavenia zapínacieho časovača nič
neprehráva, nie je možné zvoliť [Yes] pre [On-timer] – [On] –
[Source setting]. Zapínací časovač nastavujte počas prehrávania
želaného zdroja zvukového signálu.
 Keď je zapnutá funkcia Audio In, nie je možné nastaviť [Yes]
pre [On-timer] – [On] – [Source setting].

 Keď nastane čas spustenia,

 Po zapnutí režimu PARTY MODE sa zruší nastavenie
zapínacieho časovača.

zapínací časovač nefunguje.
 Keď nastane čas konca, zapínací
časovač neukončí činnosť.

Riešenie problémov

Vypadáva zvuk.
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Zmena nastavení
Problém

Príčina/Riešenie

Zobrazí sa “There is no server to
delete.” (Nie je dostupný žiadny
odstrániteľný server).

 Ak nie je dostupný žiadny server na odstránenie, nie je možné
zvoliť [Server delete].

Ostatné
Problém

Príčina/Riešenie

Po pripojení AC adaptéra sa
 Zariadenie je nastavené na zobrazovanie predvádzania (str. 13).
nezobrazia žiadne hodiny a spustí sa
Zobrazovanie predvádzania zrušíte, ak nastavíte hodiny (str. 15).
predvádzanie.
 Zariadenie nereaguje na žiadne

operácie.
 Zariadenie nefunguje správne.

 Interný systém zariadenia môže byť poškodený, alebo je
zariadenie ovplyvnené silným elektrickým rušením zapríčineným
neštandardným napájaním z dôvodu pádu, nadmernej statickej
elektriny alebo blesku. V takomto prípade odpojte AC adaptér,
vyčkajte cca 30 sekúnd a znova ho zapojte.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

 Batérie v diaľkovom ovládaní sú asi nesprávne vložené. Batérie
vložte do diaľkového ovládania správne (str. 12).
 Batérie sú vybité.
 V diaľkovom ovládaní nie sú vložené batérie.
 Diaľkové ovládanie smerujte na senzor signálov DO na zariadení.
 V blízkosti zariadenia je obvod meniča napätia pre žiarivku.
Presuňte zariadenie ďalej od takéhoto obvodu.

Z reproduktorov sa nereprodukuje
zvuk.

 Sú pripojené slúchadlá. Odpojte ich.
 Zrušte pozastavenie.
 Hlasitosť je na minimálnej úrovni. Nastavte hlasitosť.

Zo slúchadiel sa nereprodukuje
zvuk.

 Slúchadlá asi nie sú správne pripojené k zariadeniu. Pripojte ich
správne.

Nie je možné zobraziť celý názov
(skladby, rozhlasovej stanice atď.).

 Z dôvodu systémových obmedzení je možné v jednom názve
zobraziť maximálne cca 120 znakov.

Hlasitosť zvuku z externého
 Stlačte SETTINGS a zvoľte [Option] – [AUDIO IN sensitivity]
zariadenia pripojeného do
– [High (Headphone out)].
konektora AUDIO IN je príliš nízka.
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Technické údaje
Bezpečnostné
upozornenia
Zariadenie nesmie spadnúť
 Zariadenie nevystavujte nadmerným nárazom.

Zariadenie sa môže poškodiť.

Skreslenie obrazu na TVP
Reproduktory systému nie sú magneticky tienené
a môžu tak magneticky rušivo vplývať na obraz
TVP umiestneného v blízkosti systému. V takom
prípade vypnite TVP a po 15 až 30 minútach ho
opäť zapnite. Ak sa aj napriek tomu obraz
nezlepšil, premiestnite zariadenie ďalej od TVP.

 Na predný panel zariadenia s osadenými

reproduktormi príliš netlačte.

Ohľaduplnosť
Hlasitosť nastavte na primeranú úroveň. Berte
ohľad na susedov, obzvlášť v noci.

Kondenzácia
Reproduktory

Umiestnenie

AC adaptér
 Používajte len dodávaný AC adaptér.

Nepoužívajte iný AC adaptér. Môžete spôsobiť
poruchu zariadenia.
Polarita konektora
 AC adaptér alebo sieťovú šnúru zapojte do

ľahko prístupnej elektrickej zásuvky. V prípade
výskytu akýchkoľvek neštandardných odchýlok
v prevádzke okamžite odpojte AC adaptér alebo
sieťovú šnúru od elektrickej siete.
 Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
 Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
odpojte zdroj napájania. Pri odpájaní AC
adaptéra od elektrickej zásuvky ťahajte za
koncovku adaptéra, nikdy nie za šnúru.

Bezpečnostné upozornenia/Technické údaje

Zariadenie neumiestňujte na nasledovné miesta:
 Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu a pôsobeniu tepelných zdrojov, kde je
teplota značne vysoká. (Zariadenie
prevádzkujte v rozsahu teplôt 5°C až 35°C).
 Na prístrojovej doske automobilu
zaparkovaného na slnku so zatvorenými
oknami (obzvlášť v letných mesiacoch).
 V blízkosti magnetov, reproduktorov, TVP atď.,
kde sa vyskytuje pôsobenie magnetických polí.
 V blízkosti mikrovlnnej rúry.
 Na prašných miestach.
 Na nebezpečných a nestabilných povrchoch.
 Na miestach vystavených vibráciám.
 Na miestach vystavených vlhkosti
(napr. v kúpeľni).
 V blízkosti prekážok, ktoré tienia alebo
blokujú elektrické vlny (napr. kovové alebo
železobetónové steny).
 Na miestach s nedostatočnou ventiláciou.
 V blízkosti bezdrôtových telefónov (základňa
a slúchadlo).

V prípade prudkej zmeny teploty môže v zariadení
kondenzovať vlhkosť (vyzrážaná voda) čo môže
spôsobiť jeho poškodenie. V takomto prípade
ponechajte zariadenie vypnuté bez obsluhy
približne dve až tri hodiny. Po takomto čase by sa
zariadenie malo uviesť do štandardného stavu.
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Čistenie
Zariadenie čistite pomocou jemnej handričky. Ak
je zariadenie značne znečistené, čistite ho jemnou
handričkou, mierne navlhčenou vo vode alebo
slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Konektory
nesmú navlhnúť. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je
riedidlo, benzín alebo lieh atď. Môžu poškodiť
povrch zariadenia.

O tomto zariadení
 Ak ste pripojený k externej sieti (napr. Internet)

a povolili ste prístup z iných zariadení,
v závislosti od konfigurácie siete sa môže
vyskytnúť neautorizovaný prístup zo strany
neoprávnených externých užívateľov. Môžu tak
vzniknúť škody ako napr. falzifikát dát. Aby sa
predišlo takémuto problému, pred používaním
tohto zariadenia je potrebné:
— Používať router a správne ho nakonfigurovať.
— Zaregistrovať zariadenie s prístupom
k tomuto zariadeniu.
 Podľa zákona o autorských právach je bez
povolenia vlastníka autorských práv zakázané
odosielať alebo zanechávať produkty chránené
autorskými právami na externej sieti, na ktorú
má prístup väčšie množstvo ľudí.
 Podpora DLNA:
Tento produkt je vyrobený v súlade s predpisom
DLNA Guideline v1.0. Tento produkt sa
obchodne využíva za účelom získania formálnej
DLNA akreditácie. Tento produkt je možné
aktualizovať za účelom uchovania si možnosti
prepojenia.
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Technické údaje
Rozhranie
Bezdrôtový LAN:
IEEE802.11b/g (WEP64bit/WEP128bit/
WPA-PSK TKIP/WPA2-PSK AES)
Rádiová frekvencia: 2,4 GHz
Vstup/Výstup:
Konektor AUDIO IN:
Stereo minikonektor
Konektor PHONES:
Stereo minikonektor
Konektor pre servis a údržbu

Zosilňovač
Nepretržitý výkon RMS:
10 W + 10 W (Celkové harmonické
skreslenie (THD) 10 %)

Napájanie
AC adaptér
Vstup: Striedavé napätie (AC) 100-240 V, 50/60 Hz
Výstup: Jednosmerné napätie (DC) 12 V, 2,5 A
Príkon: 6 W

Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
20 % až 80 % (bez kondenzácie)

Rozmery
Cca 341 × 123 × 213 mm (š/v/h), vrátane
prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov

Hmotnosť
Cca 3,4 g

Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 7.
Právo na zmeny vyhradené.

Bezpečnostné upozornenia/Technické údaje

5°C až 35°C
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Systémové požiadavky na PC pripájaný k tomuto zariadeniu
PC

 IBM PC/AT kompatibilný
 CPU: 1,00 GHz alebo výkonnejší
 Voľné miesto na pevnom disku: 1,2 GB alebo viac

(Potrebné miesto závisí od množstva audio dát uložených v PC.)
 RAM: 256 MB alebo viac
 Zvuková karta

OS

Len nasledovné verzie inštalované dodávateľom PC:
 Windows XP Service Pack 2
 Windows Vista

Softvér

 Server:

VAIO Media Integrated Server Ver. 6.1
Windows Media Player 11
 Softvér na správu audio súborov:
SonicStage Ver. 4.2
Windows Media Player 11
Poznámky
 Nezaručujeme bezproblémovú prevádzku na všetkých PC, ktoré spĺňajú dané systémové požiadavky.
 Formát NTFS pre Windows XP je možné používať len s originálnou verziou nainštalovanou dodávateľom PC.
 Nezaručujeme bezproblémovú prevádzku funkcií úsporného, pohotovostného režimu alebo režimu

dlhodobého spánku na všetkých PC.
 Iné než uvedené OS, PC vlastnej výroby, OS, ktoré vznikli aktualizáciou OS štandardne inštalovaného

dodávateľom PC, Multi-boot OS, Multi-monitorové OS a OS Macintosh nie sú podporované.
 V závislosti od vlastností PC alebo OS môže softvér fungovať s určitými obmedzeniami.
 Najnovšie informácie o aplikácii VAIO Media Integrated Server pozri na web-stránke http://www.vaio-link.com/.
 Najnovšie informácie o aplikácii Windows Media Player pozri na web-stránke spoločnosti Microsoft

Corporation.

46SK

Audio formáty skladieb v PC podporované týmto zariadením
Ak je serverom aplikácia VAIO Media Integrated Server
Zdrojový obsah
Formát súboru

DRM, používaný napr. v on-line hudobných
obchodoch

MP3

Nie

Linear PCM
WAV

Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno

WMA
AAC

ATRAC3

Nie

Nahrané aplikáciou SonicStage
s [DRM on]
Nahrané aplikáciou SonicStage
s [DRM off]

Áno
ATRAC3plus

Nie

Nahrané aplikáciou SonicStage
s [DRM on]
Nahrané aplikáciou SonicStage
s [DRM off]

Audio formát pri
prehrávaní v tomto
zariadení

Dátový tok/
vzorkovacia frekvencia
Menej než 32 kHz
32 kHz alebo viac
—
—
—
—
—
—
—

Linear PCM
MP3
Linear PCM
Linear PCM
Prehrávanie nie je možné
WMA
Prehrávanie nie je možné
Linear PCM
Prehrávanie nie je možné

66/105/132 kb/s

ATRAC3

—

Linear PCM

—
48/64/256 kb/s
Iné než 48/64/256 kb/s

Prehrávanie nie je možné
ATRAC3plus
Linear PCM

—

Linear PCM

Dátový tok/
vzorkovacia frekvencia
—
—
—
—
—
—
—
—

Audio formát pri
prehrávaní v tomto
zariadení
MP3
Linear PCM
WAV
WMA
WMA
Prehrávanie nie je možné
Prehrávanie nie je možné
Prehrávanie nie je možné

Ak je serverom aplikácia Windows Media Player
Zdrojový obsah
Formát súboru

WMA
AAC
ATRAC3
ATRAC3plus

Bezpečnostné upozornenia/Technické údaje

MP3
Linear PCM
WAV

DRM, používaný napr. v on-line hudobných
obchodoch
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie
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Index
A
AC adaptér 13
Address setting (Nastavenie adresy) 20
AOSS 16, 18
Audio formát 47
AUDIO IN 6, 29
AUDIO IN sensitivity
(Citlivosť AUDIO IN) 34

B
Backlight (Podsvietenie) 34
Bezdrôtová sieť
Intenzita signálu 9
Bezdrôtový adaptér 16
Bezdrôtový LAN prístupový bod 16
Bezdrôtová stanica 16
Bezdrôtová stanica 16

C
Časovač 31

D
Device ID (ID zariadenia) 35
DHCP 20
Diaľkové ovládanie 11
Vloženie batérií 12
DNS server 20, 35
Domáca sieť 6
Hudobný server “GIGA JUKE” 21
PC 27
DSGX 11, 30

Jazyk pre zobrazenia 14, 34

K
Klient 6
Kondenzácia 43
Konektor AUDIO IN 9
Konektor PHONES 8
Kvalita zvuku 30

L
Live365 28
Lišta priebehu 9

M
MAC address (MAC adresa) 35
Menu Settings (Nastavenia) 10, 33
Music Surfin’ 26
Zoznam kanálov 25

N
Nastavenie hlasitosti 8, 11
Network information (Informácie o sieti) 35
Network name (Názov siete) 20, 35
Network settings (Nastavenie siete) 18, 34

P

F

PARTY MODE 6, 22
Podporná stránka 5
Poskytovateľ služby 29
Predvolená brána 20, 35
Predvádzanie 13
Preset EQ (Predvoľby ekvalizéra) 11, 30
Pripojenie 16
AOSS 18
Instant (S-IWS) 17
Manuálne nastavenie 19
Prístupový bod 16
Proxy setting (Nastavenie Proxy) 20, 34, 35

Firmware version (Verzia firmvéru) 35

R

H

Rádio na Internete 6, 28
Aktualizácia zoznamu 29
Repeat play 28
Režim prehrávania 28

E
Externé zariadenie 29

Hodiny 15
Hudobný server “GIGA JUKE” 6
Prehrávanie 21
Pripojenie 16

I
Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim 13
IP address settings (Nastavenie IP adresy) 20, 35
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J

S
Security setting (Nastavenie zabezpečenia)
20, 35
Senzor signálov DO 9
Server 6
Aktualizácia zoznamu 23
Manuálny výber 24
Názov servera 18
Odstránenie zo zoznamu 23
Server settings (Nastavenia servera) 33
Softvér 46
Spustenie 18, 19
Zmena 23
Shuffle play 28
Sieťový (zabezpečovací) kľúč 20
Softvér na správu audio súborov 46
SSID 20, 35
Subnet mask (Maska podsiete) 20, 35
Systémové požiadavky 46

V
Výrobné nastavenia 34
Vypínací časovač 31

X
x-DJ 6, 24
Zoznam kanálov 25
Zapínací časovač 31

Bezpečnostné upozornenia/Technické údaje

Z
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Obchodné značky atď.
 “GIGA JUKE” a príslušné logo sú obchodné

značky spoločnosti Sony Corporation.
 “WALKMAN”,














a
sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
VAIO,
a VAIO Media a sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
SonicStage a príslušné logo sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
“ATRAC”, OpenMG a príslušné logá sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation.
USA a zahraničné patenty sú používané v licencii
spoločnosti Dolby Laboratories.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sa používajú v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows
Media sú ochranné známky a Windows Vista je
obchodná značka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Macintosh je obchodná značka spoločnosti
Apple Computer, Inc. registrovaná v USA
a ostatných krajinách.
“AOSS” je obchodná značka spoločnosti
Buffalo Inc.
je obchodná značka spoločnosti
Live365.com.

WPA Supplicant
Autorské práva © 2003-2007, Jouni Malinen
<j@w1.fi> a ostatní prispievatelia. Všetky práva
vyhradené.
Redistribúcia a používanie v zdrojových a binárnych
formách (s úpravami alebo bez úprav) sú povolené
pri splnení nasledovných podmienok:
1 Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať
vyššie uvedenú informáciu o autorských právach,
tento zoznam podmienok a nasledovnú klauzulu.
2 Redistribúcie v binárnej forme musia
v dokumentácii a/alebo ďalších materiáloch
poskytovaných s distribúciou obsahovať vyššie
uvedenú informáciu o autorských právach, tento
zoznam podmienok a nasledovnú klauzulu.
3 Bez predošlého špecifického písomného súhlasu
nie je možné pri overovaní alebo podpore
produktov odvodených od tohto softvéru používať
názov(vy) vyššie uvedených vlastníkov autorských
práv, ani názvy ostatných prispievateľov.
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Tento softvér sa poskytuje vlastníkmi autorských práv
a ostatnými prispievateľmi "v pôvodnej forme",
neposkytujú sa však akékoľvek výslovné alebo
implikované záruky, vrátane (nie však výhradne)
implikovaných záruk obchodovateľnosti a spôsobilosti
na príslušné účely. Vlastníci autorských práv alebo
ostatní zúčastnení nenesú žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne,
exemplárne alebo následné škody (vrátane (nie však
výhradne) získania náhradného tovaru alebo služieb,
strát funkčnosti, dát alebo ziskov, prípadne zrušenia
obchodného kontraktu) hoci aj spôsobené zadlžením,
podmienkami kontraktu, presne vymedzenou
zodpovednosťou alebo nekalým úmyslom (vrátane
nedbanlivosti alebo iných faktorov) vzniknutých
akýmkoľvek spôsobom používania tohto softvéru a to
aj v prípade informovania o možnosti takýchto škôd.
 Tento produkt je chránený konkrétnymi

duševnými vlastníckymi právami spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie v tomto produkte
sú bez licencie spoločnosti Microsoft alebo
autorizovaného zástupcu spoločnosti
Microsoft zakázané.
Vlastníci obsahov súborov Windows Media pre
ochranu ich obsahu, bezpečné šírenie a používanie
autorsky chránených diel využívajú v tomto
zariadení technológiu správy oprávnení
digitálnych súborov (“WM-DRM”). Zabraňuje sa
tým neoprávanému kopírovaniu týchto chránených
obsahov. Toto zariadenie používa na prehrávanie
chráneného obsahu WM-DRM softvér
(“WM-DRM Software”). Ak by bola bezpečnosť
softvéru WM-DRM v zariadení narušená, tak
vlastníci chráneného obsahu (“Secure Content
Owners”) môžu od spoločnosti Microsoft
požadovať revokáciu príslušných práv softvéru
WM-DRM na nadobudnutie nových licencií pre
kopírovanie, zobrazovanie a/alebo prehrávanie
chráneného obsahu. Revokácia nemení schopnosť
softvéru WM-DRM naďalej prehrávať nechránené
obsahy. Zoznam revokovaného softvéru
WM-DRM je vždy poslaný do vášho zariadenia pri
stiahnutí licencie pre chránený obsah z internetu
alebo z PC. Spoločnosť Microsoft môže v záujme
vlastníkov chránených obsahov spolu s licenciou
poslať do zariadenia tiež revokačné zoznamy.

 Ďalšie názvy systémov a produktov vyskytujúce

sa v tomto dokumente sú obecne ochrannými
známkami alebo obchodnými značkami ich
príslušných vlastníkov.
 V tomto návode sa produkty Microsoft Windows
XP Home Edition, Microsoft Windows XP
Professional a Microsoft Windows XP Media
Center Edition označujú ako Windows XP.
 V tomto návode sa produkty Microsoft Windows
Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista
Home Premium, Microsoft Windows Vista
Business a Microsoft Windows Vista Ultimate
označujú ako Windows Vista.
 Označenie  a  nie je v tomto návode vždy
uvádzané.

Bezpečnostné upozornenia/Technické údaje
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SK
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. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
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.

