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Vispirms sagatavojiet ierīci un pulti
Pults sagatavošana

Ierīces ieslēgšana

Tālvadības pults baterija ir ievietota rūpnīcā.
Pirms pirmās pults izmantošanas reizes noteikti noņemiet baterijas turētājam
pievienoto izolācijas loksni.

 Pievienojiet barošanas vadu (iekļauts komplektācijā) ierīces aizmugurei.
 Pievienojiet barošanas vadu sienas kontaktligzdai.
 Nospiediet /, lai ieslēgtu ierīci.

Personiskā audio sistēma

Ātrās sākšanas norādījumi
Izbaudiet mūziku bezvadu tīklā

©2014 Sony Corporation

CMT-X7CD / CMT-X7CDB

Xperia
Šajos Ātrās pamācības norādījumos ir izskaidrots,
kā ar SongPal* palīdzību iestatīt bezvadu tīklu un
klausīties Xperia™/iPhone tālrunī saglabātu saturu
bezvadu tīklā.

Xperia
Lai klausītos mūziku no Xperia ierīces



Sk. šo pusi.

iPhone
Lai klausītos mūziku no iPhone tālruņa



Savienošana ar bezvadu tīklu, izmantojot SongPal
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Pārliecinieties, vai Xperia ierīce ir savienota
ar bezvadu tīklu.

Instalējiet SongPal savā Xperia ierīcē, pēc tam
palaidiet lietojumprogrammu.

Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu
starp ierīci un savu Xperia ierīci, izpildot
lietojumprogrammas norādījumus.

Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot
lietojumprogrammas norādījumus.

Ierakstiet tālāk norādītajās vietās sava maršrutētāja
SSID un paroli.

Meklējiet “SongPal” vietnē
Google Play™ Store.

Pieskarieties ierīces N emblēmai ar savu Xperia ierīci.

Ievadiet paroli, ko ierakstījāt
1. darbības laikā, pēc tam
pieskarieties [OK].

Pieskarieties un turiet,
līdz Xperia reaģē.

Sk. otru pusi.
SSID:

Kad Wi-Fi savienojums
ir izveidots, tiek parādīts
SongPal sākuma ekrāns.
Aizveriet SongPal, pēc
tam restartējiet ierīci.

Parole:
* SongPal ir lietojumprogramma, kas ļauj vadīt dažādas
Sony audio ierīces no viedtālruņa/iPhone tālruņa.

Detalizētu informāciju sk. maršrutētāja lietošanas
instrukcijās.

Pēc SongPal palaišanas izpildiet
lietojumprogrammas norādījumus.
Ja jūsu Xperia ierīce neatbalsta NFC funkciju, sk. sadaļu
“Ja Xperia ierīcē nav pieejama NFC funkcija”.

Lietojumprogrammas dizains var tikt mainīts bez
brīdinājuma.

5
Atskaņojiet mūziku.

 Palaidiet
(lietojumprogrammu
[WALKMAN®])* savā
Xperia ierīcē.

Ja Xperia ierīcē nav pieejama NFC funkcija

 Pieskarieties
, atlasiet
[SONY:CMT-X7××], pēc
tam sāciet atskaņošanu.

Izmantojiet pulti, lai iestatītu ierīcei pārī
savienošanas režīmu. Ierīces statuss tiek
rādīts displeja panelī.
Displeja panelis

FUNCTION
MENU
/

BT AUDIO

BT MENU

PAIRING

 Spiediet FUNCTION, lai atlasītu BT AUDIO.
 Nospiediet MENU.
 Spiediet /, lai atlasītu BT MENU, pēc tam
nospiediet .
 Spiediet /, lai atlasītu PAIRING, pēc tam
nospiediet .

Izveidojiet BLUETOOTH
savienojumu no savas Xperia
ierīces.

 Pieskarieties
[SONY:CMT-X7××
(Bluetooth)].

 Pieskarieties [Open the
Bluetooth setting
screen].

 Spiediet /, lai atlasītu OK, pēc tam
nospiediet .
Kad displeja panelī sāk mirgot uzraksts PAIRING,
ierīce pārslēdzas uz pārī savienošanas režīmu.
Turpiniet ar 4. darbību.

* Jūsu Xperia ierīcē var nebūt lietojumprogrammas
[WALKMAN®]. Šādā gadījumā šo funkciju nevar
izmantot.

Mūzikas atskaņošanas laikā displeja panelī ir redzams
teksts HOME NET.

iPhone
Savienošana ar bezvadu tīklu, izmantojot SongPal
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Pārliecinieties, vai iPhone tālrunis ir savienots
ar bezvadu tīklu.

Instalējiet SongPal savā iPhone tālrunī,
pēc tam palaidiet lietojumprogrammu.

Iestatiet ierīci pārī savienošanas režīmā.

Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no sava
iPhone tālruņa.

Ierakstiet tālāk norādītajās vietās sava maršrutētāja
SSID un paroli.

Meklējiet “SongPal” vietnē App Store.

Izmantojiet pulti, lai iestatītu ierīcei pārī
savienošanas režīmu. Ierīces statuss tiek
rādīts displeja panelī.
Displeja panelis

SSID:

Parole:

 Pieskarieties [SONY:
CMT-X7××(Bluetooth)].

FUNCTION
MENU

Pēc SongPal palaišanas izpildiet
lietojumprogrammas norādījumus.

Detalizētu informāciju sk. maršrutētāja lietošanas
instrukcijās.

BT AUDIO

BT MENU

PAIRING

 Spiediet FUNCTION, lai atlasītu BT AUDIO.
 Nospiediet MENU.

 Spiediet /, lai atlasītu PAIRING, pēc tam
nospiediet .
 Spiediet /, lai atlasītu OK, pēc tam
nospiediet .
Kad displeja panelī sāk mirgot uzraksts PAIRING,
ierīce pārslēdzas uz pārī savienošanas režīmu.
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Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot
lietojumprogrammas norādījumus.

Atskaņojiet mūziku.

Kad Wi-Fi savienojums
ir izveidots, tiek parādīts
SongPal sākuma ekrāns.
Aizveriet SongPal, pēc tam
restartējiet ierīci.

 Ieslēdziet BLUETOOTH
savienojumu.

 Spiediet /, lai atlasītu BT MENU, pēc tam
nospiediet .

/

Ievadiet paroli, ko ierakstījāt
1. darbības laikā, pēc tam
pieskarieties [OK].

 Pieskarieties
[Settings]  [Bluetooth].

 Švīkojiet uz augšu no
ekrāna apakšdaļas,
lai piekļūtu programmai
Control Center.

 Pieskarieties
[AirPlay],
atlasiet [SONY:CMT-X7××],
pēc tam sāciet
atskaņošanu.
Mūzikas atskaņošanas laikā
displeja panelī ir redzams teksts
“AirPlay”.

Lietojumprogrammas dizains var tikt mainīts bez
brīdinājuma.

Bezvadu savienojuma izveide, izmantojot bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja pogu WPS

Par programmu SongPal
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2

3

Skaņas iestatījumi

Pārliecinieties, vai tīkla (lokālā tīkla) kabelis
(nav iekļauts komplektācijā) ir atvienots no
ierīces, pēc tam ieslēdziet ierīci.

Iestatiet ierīcei WPS režīmu.

Nospiediet WPS pogu* un turiet ilgāk par
3 sekundēm.

Varat viegli pielāgot skaņu vai izmantot Sony
ieteiktos iestatījumus CA+.

Ierīces izvēle
Atlasiet ierīci, kas saderīga ar SongPal.

Sākuma ekrāns
Parāda atlasītās ierīces funkcijas, mūzikas
pakalpojumus un jūsu viedtālrunī/iPhone
tālrunī instalētās lietojumprogrammas.

Savienotās ierīces iestatījumi
Tiek parādīti dažādi skaņas/tīkla iestatījumi.
Šai izvēlnei var piekļūt no jebkura ekrāna,
velkot švīku pa labi.

Mini atskaņotājs
Atlasītās funkcijas kontrolleris.

Mūzikas pakalpojums
Varat izbaudīt dažādus mūzikas pakalpojumus.

Gaidstāves indikators

Ierīču vadība mājas tīklā

 Nospiediet MENU, lai atlasītu NETWORK.

Varat tīklā atskaņot mūziku, kas saglabāta
personālajā datorā vai DLNA serverī.

 Spiediet /, lai atlasītu WPS, pēc tam
nospiediet .

Iekārtā ievietota CD diska vai pievienotas
USB ierīces vadība

 Kad displeja panelī tiek parādīts uzraksts OK,
nospiediet .
Displeja panelī mirgo uzraksts WPS.

Gaidstāves indikators iedegas zaļā krāsā,
.
un displeja panelī sāk mirgot

Pēc tam, kad displeja panelī vairākus desmitus
sekunžu ir mirgojis uzraksts WPS, sāk mirgot
uzraksts CONNECT; pēc tam, kad savienojums
.
ir izveidots, iedegas
* Detalizētu informāciju sk. bezvadu lokālā tīkla
maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

Wi-Fi savienojumu var izveidot, arī izmantojot datoru; savienošanai var izmantot arī kabeļu tīklu. Detalizētu informāciju skatiet lietošanas instrukcijās.

Varat atskaņot CD disku, kas ievietots ierīcē,
vai mūziku no ierīces, kas pievienota USB
savienotājam.
Vadības iespējas, kas pieejamas programmā
SongPal, ir atkarīgas no pievienotās ierīces.
Lietojumprogrammas specifikācija un dizains
var tikt mainīts bez brīdinājuma.

