Teave seadme juhendite kohta

Kiirjuhend (see juhend)
Selgitab toiminguid alates seadme ülesseadmisest
ja lõpetades arvutis oleva muusika automaatse
kopeerimise ning muusika taasesitamisega.
Kui läbite sammud 1 kuni 3, saate muusikafaile
hõlpsalt seadmesse kopeerida.

Spikker (võrgujuhend)
Sisaldab teavet seadme kasutamise kohta.
• Üksikasjad, kuidas kasutada funktsioone, nagu DSEE.
• Saate kiiresti juurdepääsu uusimale ja muule soovitud teabele, kasutades jaotist
Tõrkeotsing või otsides märksõnadega.

Kiirkäivitusjuhend

Lisateavet seadme kasutamise kohta saate järgmiselt veebisaidilt:
http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/

HAP-Z1ES:
http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/

HAP Music Transfer/HDD Audio Remote:
http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/

Viitejuhend
Sisaldab teavet seadme tehniliste andmete ja kasutamise kohta.
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Ühendage seade võimendiga
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Ühendage seade ja arvuti samasse võrku

Muusika taasesitamine

Edastage muusikafailid arvutist seadmesse

Vajutage nuppu .

Vajutage nuppu
HOME.

Keerake üksuse valimiseks.

Keerake üksuse
valimiseks.

Võimendi (pole kaasas)

Muusika hõlpsaks taasesitamiseks nutitelefoni
või tahvelarvuti kaudu
Laadige oma mobiiliseadmesse rakendus
HDD Audio Remote.

HAP Music Transfer
Vajutage kinnitamiseks nuppu ENTER.
Kui kuvatakse ikoon ,
on seade ja arvuti
ühendatud samasse võrku.

Lülitage seade sisse ja seadistage see, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Saate seadme võrku ühendada kas juhtmeta või juhtmega kohtvõrgu (LAN) ühenduse kaudu.
Pärast seadme ja kõlarite ühendamist
ühendage vahelduvvoolu toitejuhe
(toiteallikas) seinakontakti (pistikusse).

Suurel hulgal sisu edastamine seadmesse
LAN-kaabli kasutamine võimaldab edastada kiiremini.
Ühendage kõigepealt LAN-kaabel, nagu on näidatud
paremal oleval joonisel ja seejärel lülitage seade sisse.

1 Installige arvutisse tarkvara HAP Music Transfer.
HAP Music Transfer on tarkvara, mis võimaldab
edastada helifailid arvutist seadmesse.

2 Käivitage HAP Music Transfer, ja edastage
muusikafailid seadmesse.
Mitme faili edastamine seadmesse või mitme
faili töötlemine seadmes võib võtta kauem aega.
Andmete töötlemise ajal kuvatakse ikoon .

Vajutage
kinnitamiseks
nuppu ENTER.

Kuvage avamenüü ja taasesitage muusikafaili.
Failide kopeerimise ja edastamise ajal kuvatakse
ikoon . Saate hakata seadmesse edastatud ja
registreeritud muusikafaile taasesitama.

Nõuanne
Saate seadmega ühendada ka võimendi, kasutades
XLR-kaablit (pole kaasas).

Lisateavet seadme ja selle kasutamise kohta saate järgmiselt veebisaidilt:
Ruuter/modem

Külastage järgmist veebisaiti ja sisestage HAP-Z1ES: www.sony.eu/support

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

