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Dokumendis selgitatakse, kuidas esitada muusikat, kui olete loonud seadmes ühenduse Wi-Fi-võrguga.
Kaasasolevad dokumendid

Wi-Fi-võrk võimaldab teil nautida kodus juhtmeta seadmetesse, näiteks arvutisse või nutitelefoni/iPhone’i, talletatud muusikat. Muude ühendus- või kuulamisviiside kohta leiate teavet kasutusjuhendist või abijuhendist (viide paremal).

Wi-Fi alustusjuhend (see dokument)

Valige olenevalt seadmest Wi-Fi-ühenduse loomise viis,
seejärel vaadake allpool jaotist  Seadmes Wi-Fi-võrguga
ühenduse loomine.

Esmalt Valmistage ette seade ja kaugjuhtimispult.

Kodune helisüsteem

Wi-Fi alustusjuhend

4 Paigaldage puldi

1 Enne seadme

2 Seadke antenn püstasendisse.

Xperia

Kasutage seadme Wi-Fi-ühenduse sätete konfigureerimiseks
Android-nutitelefoni, millesse on installitud SongPal
(tasuta rakendus).

iPhone

Kasutage seadme Wi-Fi-ühenduse sätete konfigureerimiseks
iPhone’i / iPadi / iPod touchi, millesse on installitud SongPal
(tasuta rakendus).

Veenduge, et LAN-kaabel ei oleks
ühendatud. Juhtmega võrku ja traadita
ühendust ei saa samal ajal kasutada.

3 Ühendage
seade
pistikupessa.

Kasutusjuhend (eraldi dokument)
Selgitab, kuidas seadistada kella, kuulata CD-sid, raadiot või
BLUETOOTH-/USB- või muudesse seadmetesse talletatud
muusikat jms.

Arvuti (iTunes)
Arvuti (Windows Media Player)

Spikker (veebidokument arvuti/nutitelefoni jaoks)

Kasutage WPS-i (AOSS) nupuga raadiovõrgu ruuterit,
et konfigureerida seadme Wi-Fi-ühenduse sätted ühe
nupuvajutusega.

WPS

Selgitab, kuidas kuulata Wi-Fi-võrgu kaudu muusikat,
mis on talletatud arvutisse või muusse seadmesse.

Seadistage arvutisse talletatud muusika jagamine
teenusega Media Go ja juhtige esitamist rakendusega
SongPal*1, mis on installitud teie nutitelefoni.

Arvuti (Media Go)

kaks patareid.

sisselülitamist
ühendage kõlarid
seadmega.

Muusika kuulamine Wi-Fi-võrgu kaudu

Valige muusika esitamiseks soovitud seade või tarkvara ja seejärel
vaadake pöördel olevat jaotist  Seadmega muusika kuulamine.

Selgitab üksikasjalikult, kuidas kuulata arvutis või nutitelefonis
juhtmeta/juhtmega võrgu kaudu muusikat.

Kuulake muusikat SongPali abil nutitelefonis /
iPhone’is / iPadis / iPod touchis.

Nutitelefon (rakendus SongPal)
Xperia (rakendus WALKMAN®)

Arvuti

CMT-SX7/SX7B

Konfigureerige Wi-Fi-ühenduse sätted arvutis brauseris. Vaadake
kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotist „Muusika kuulamine
Wi-Fi-võrgu kaudu”.

iPhone / iPad / iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

*1 Kui kasutate arvutis rakendust Media Go ilma nutitelefonita, on vaja muud ühendusviisi (nt BLUETOOTH-ühendus)
kui võrguühendus.

 Seadmes ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga
Xperia
Kasutage seadme Wi-Fi-ühenduse
sätete konfigureerimiseks Androidnutitelefoni (nt Xperia), millesse on
installitud SongPal (tasuta rakendus).
Meetodi kasutamiseks peab
nutitelefonis olema Wi-Fi-ühendus
ning nutitelefoni ja seadme vahel
BLUETOOTH-ühendus. Wi-Fiühenduse seadistuse teave
saadetakse BLUETOOTH-ühenduse
kaudu nutitelefonist seadmesse.
• Teatud raadiovõrgu ruuteritel on
mitu SSID-d.
Looge seadmes ja Androidnutitelefonis ühendus sama SSID-ga.

Vajate järgmist: Xperia™ või muu Android-nutitelefon, raadiovõrgu ruuter
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Ettevalmistused

Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu / (toide).

Looge seadme ja nutitelefoni vahel BLUETOOTH-ühendus.

Veenduge, et ekraanil süttiks näidik
(BLUETOOTH).

Konfigureerige Wi-Fi-ühenduse
sätted SongPali juhiste järgi.

Oodake, kuni ekraanil süttib näidik
seejärel taaskäivitage seade.

 Looge nutitelefonis ühendus Wi-Fi-võrguga.

Kui teie nutitelefon ei toeta NFC funktsiooni, vaadake
paremal pool punkte  ja .

 Märkige järgmistele väljadele nutitelefonis
ühenduse loomiseks kasutatava ruuteri SSID
ja parool.

 Puudutage nutitelefonis rakendust
[SongPal] selle käivitamiseks.

Lisateavet leiate ruuteri kasutusjuhendist.

 Aktiveerige seadmes sidumisrežiimi.

Vilgub

Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION,
et valida [BLUETOOTH].

Puudutage ja
hoidke, kuni
nutitelefon
reageerib.

 Installige SongPal oma nutitelefoni.

Kui
süttib, lülitage
seade välja ja uuesti
sisse.

Põleb

Põleb

Lülitage nutitelefonis sisse BLUETOOTH.

 Puudutage nutitelefoniga seadme N-märki.

Parool:

 Leidke seade nutitelefonist 5 minuti
jooksul.

Seadistamise ajal kasutage juhtpulti ja jälgige ekraanil seadme olekut.

Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

SSID:

Kui ekraanil palutakse sisestada
parool, valige 1. toimingus üles
märgitud SSID ja sisestage
parool – .

NFC toeta nutitelefonid

,

Käivitage SongPal,
seejärel puudutage
käsku [Open the
Bluetooth setting
screen].

FUNCTION

Vajutage ühe korra nuppu MENU.

//ENTER

MENU

Vajutage nuppe / üksuse [Bluetooth
menu] valimiseks ja seejärel vajutage
nuppu ENTER.

Otsige rakendust SongPal
teenusest Google Play™

Ooterežiimi näidik süttib kollakasrohelisena ja
hakkab ekraanil umbes 1 minuti pärast vilkuma.

Vajutage nuppu / üksuse [Pairing]
valimiseks, seejärel vajutage nuppu ENTER.

Kuvatakse paremal olev ekraan.

Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, kuvatakse
nutitelefoni nimi ja ekraanil süttib näidik
(BLUETOOTH).

BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing

Puudutage valikut
[CMT-SX7xx].

Näidiku
ekraanil süttimiseks võib kuluda kauem
kui minut. Pärast seda taaskäivitage seade. Kui
, on Wi-Fi-ühendus
pärast taaskäivitamist süttib
loodud.

Sidumise lõpetamiseks kulub umbes 1 minut.
Vajutage nuppu /, et valida [Ok],
seejärel vajutage nuppu ENTER.
Näidik [Pairing] vilgub.

Vaadake pöördelt teavet taasesitamise kohta

iPhone
Kasutage seadme Wi-Fi-ühenduse
sätete konfigureerimiseks iPhone’i,
millesse on installitud SongPal
(tasuta rakendus).
Meetodi kasutamiseks peab iPhone'is
olema Wi-Fi-ühendus ning iPhone'i ja
seadme vahel BLUETOOTH-ühendus.
Wi-Fi-ühenduse seadistuse teave
saadetakse BLUETOOTH-ühenduse
kaudu iPhone’ist seadmesse.

Vajate järgmist: iPhone / iPad / iPod touch, raadiovõrgu ruuter
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Ettevalmistused

Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu / (toide).

Looge seadme ja iPhone’i vahel BLUETOOTH-ühendus.

Veenduge, et ekraanil süttiks näidik
(BLUETOOTH).

Konfigureerige Wi-Fi-ühenduse sätted SongPali juhiste järgi.

Oodake, kuni ekraanil süttib näidik
seejärel taaskäivitage seade.

 Veenduge, et teie iPhone’is
oleks loodud ühendus
Wi-Fi-võrguga.

 Aktiveerige seadmes sidumisrežiimi.

 Leidke seade iPhone’is 5 minuti jooksul.

Seadistamise ajal kasutage juhtpulti ja jälgige ekraanil seadme olekut.

Vilgub

• Teatud raadiovõrgu ruuteritel on mitu
SSID-d. Looge seadmes ja iPhone’is
ühendus sama SSID-ga.

Vajutage ühe korra nuppu MENU.

MENU

Otsige rakendust SongPal
App Store’ist.

Ooterežiimi näidik süttib kollakasrohelisena ja
hakkab ekraanil umbes 1 minuti pärast vilkuma.

Vajutage nuppu / üksuse [Pairing]
valimiseks, seejärel vajutage nuppu ENTER.

Põleb

FUNCTION

//ENTER

Vajutage nuppe / üksuse [Bluetooth
menu] valimiseks ja seejärel vajutage
nuppu ENTER.

 Installige SongPal oma iPhone’i.

Järgige ekraanil kuvatavaid
juhtnööre.

Valige [Settings] 
[Bluetooth].

Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION,
et valida [BLUETOOTH].

 Puudutage iPhone'is rakendust
[SongPal] selle käivitamiseks.

 Viiba [Share Wi-Fi settings?] ilmumisel
puudutage käsku [Allow].
Kuvatakse paremal olev ekraan.

 Paremal oleva
ekraani ilmumisel
puudutage [OK].

Kui
süttib, lülitage
seade välja ja uuesti
sisse.

,

Põleb

Lülitage BLUETOOTH sisse.

BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing

Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, kuvatakse
seadme nimi ja ekraanil süttib näidik
(BLUETOOTH).

Vajutage nuppu /, et valida [Ok],
seejärel vajutage nuppu ENTER.

Näidiku
ekraanil süttimiseks võib kuluda kauem
kui minut. Pärast seda taaskäivitage seade. Kui
, on Wi-Fi-ühendus
pärast taaskäivitamist süttib
loodud.

Puudutage valikut
[CMT-SX7xx].

Näidik [Pairing] vilgub.

Vaadake pöördelt teavet taasesitamise kohta

WPS
Konfigureerige seadme Wi-Fiühenduse sätted, vajutades
raadiovõrgu ruuteri ja seadme
WPS-i (AOSS) nuppu.
• Vaadake raadiovõrgu ruuteri
kasutusjuhendist teavet selle kohta,
kas ruuter toetab WPS-i (Wi-Fi
Protected Setup™).

Vajate järgmist: WPS-i (AOSS) nupuga raadiovõrgu ruuter
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Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu / (toide).

Aktiveerige seadmes WPS-režiim.

Vajutage 2 minuti jooksul ruuteri
WPS-i nuppu*2.

Veenduge, et

Seadistamise ajal kasutage juhtpulti ja jälgige ekraanil seadme olekut.

süttiks ekraanil.

Kui Wi-Fi-ühendus nurjub
Saate konfigureerida seadme Wi-Fi-ühenduse sätteid ka arvutis brauseris. Ühendage seade arvutiga
kaubanduses saadaoleva võrgukaabliga (LAN-kaabel).

 Vajutage ühe korra nuppu MENU.
Põleb

 Vajutage nuppe /, et valida [WPS Setting],
seejärel vajutage nuppu ENTER.
Vilgub

 Vajutage nuppu /, et valida [Ok],
seejärel vajutage nuppu ENTER.

//ENTER

MENU

Näidik [WPS] vilgub.
WPS Setting  Ok

Vaadake üksikasjalikku teavet kasutusjuhendi jaotisest „Muusika kuulamine Wi-Fi-võrgu kaudu”.
Olenevalt raadiovõrgu ruuterist hoidke WPS-i nuppu
mõne sekundi vältel all. Lisateavet leiate ruuteri
kasutusjuhendist.

Ooterežiimi näidik süttib kollakasrohelisena ja
hakkab ekraanil umbes 1 minuti pärast vilkuma.

Näidik muutub järgmiselt: [WPS]  [Connecting] 
süttimisel on Wi-Fi[Complete!]. Näidiku
ühendus loodud.

*2 Olenevalt raadiovõrgu ruuterist võib nupp WPS-i asemel
kanda nimetust AOSS.

Vaadake pöördelt teavet taasesitamise kohta

Jätkub: jaotis  Seadmega muusika kuulamine pöördel

 Seadmega muusika kuulamine

Rakenduse allalaadimise või spikri sirvimisega võivad kaasneda sidetasud. Rakenduse disain ja ekraanid võivad ette teatamata muutuda.

© 2015 Sony Corporation

Arvutisse talletatud muusika

Nutitelefoni/iPhone’i talletatud muusika

Vajate järgmist: arvuti, millesse on installitud Media Go, nutitelefon / iPhone / iPad / iPod touch, millesse on
installitud SongPal

Arvuti (Media Go)
Võite seadmega kuulata arvutisse talletatud
muusikat tarkvara Media Go abil. Media Go
kasutamiseks on vaja nutitelefoni/iPhone'i,
millesse on installitud kaugjuhtimispuldina
kasutatav SongPal (tasuta rakendus).

Nutitelefon (rakendus SongPal)
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Saate kuulata nutitelefoni/iPhone’i talletatud
muusikat tasuta rakendusega SongPal.

Looge seadmes, arvutis ja nutitelefonis/
iPhone’is ühendus Wi-Fi-võrguga.

Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION,
et valida üksus NETWORK.

Valmistage ette Media Go.

• Vaadake lisateavet SongPali kohta kasutusjuhendi
jaotisest Teave SongPali kohta.

 Käivitage arvutis [Media Go].

Vajate järgmist: nutitelefon / iPhone / iPad / iPod touch, millesse on installitud SongPal
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Looge seadmes ja nutitelefonis/iPhone’is
ühendus Wi-Fi-võrguga.

Valige seade SongPalis.

Juhtige nutitelefonis/iPhone’is oleva
muusika esitamist SongPali abil.

 Installige SongPal oma nutitelefoni/iPhone’i.

 Valige menüüs [Tools] suvand [Preferences...].

• Esmalt avage järgmine URL ja installige
arvutisse Media Go (tasuta tarkvara).
Euroopa kliendid:
http://www.sony.eu/support
USA kliendid:
http://esupport.sony.com/US
Kanada kliendid:
http://esupport.sony.com/CA/
Muude piirkondade kliendid:
http://www.sony-asia.com/section/support

Kui SongPal on juba installitud, jätke see protseduur
vahele ja jätkake punktiga .

NETWORK

 Puudutage oma nutitelefoni/
iPhone’i.

Otsige rakendust SongPal Google Playst
või App Store’ist.

FUNCTION

 Puudutage rakendust [SongPal] selle käivitamiseks.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

 Paremal oleva ekraani ilmumisel
puudutage [CMT-SX7xx].

Preferences

Seadmes aktiveerub režiim NETWORK.
Looge kõikides seadmetes ühendus ruuteri sama SSID-ga.
Vaadake pöördel teavet seadmes Wi-Fi-ühenduse loomise
.
kohta, samuti veenduge, et ekraanil põleks näidik

 Valige esitatav laul ja reguleerige helitugevust.

Looge seadmes ja nutitelefonis/iPhone’is ühendus ruuteri
sama SSID-ga.
Vaadake pöördel teavet seadmes Wi-Fi-ühenduse loomise
.
kohta, samuti veenduge, et ekraanil põleks näidik

Muusikat taasesitatakse.
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Määrake Media Go arvutis serveriks.

Juhtige arvutis oleva muusika esitamist nutitelefoni/iPhone’i abil.

 Valige suvand [Media Sharing] ja seejärel märkige
valik [Library name].

 Installige SongPal oma nutitelefoni/iPhone’i.

Xperia (rakendus WALKMAN®)

Kui SongPal on juba installitud, jätke see protseduur
vahele ja jätkake punktiga .

Üksuse [Library name] nime võib asendada mis
tahes nimega.

 Paremal oleva ekraani ilmumisel
puudutage [CMT-SX7xx].

 Valige [Library name], mille
märkisite 4. toimingus – .

Otsige rakendust SongPal Google Playst või
App Store’ist.

Media Sharing
Library name

 Puudutage rakendust [SongPal] selle käivitamiseks.

 Puudutage valikut [Music].

Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Vajate järgmist: Xperia seade, mis toetab rakendust WALKMAN®

Võite kuulata Xperiasse talletatud muusikat
eelinstallitud rakenduse WALKMAN® abil.
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• Olenevalt Xperia mudelist ei pruugi rakendus
WALKMAN® olla eelinstallitud. Sellisel juhul ei
saa seda funktsiooni kasutada.
• Värskendage esmalt Xperia Androidi
operatsioonisüsteem uusimale versioonile.
• Võib-olla tuleb Xperias jaotises [Throw settings]
keelata säte [Auto-select wireless option].
Lisateavet leiate Xperia kasutusjuhendist.

Looge seadmes ja Xperias ühendus
Wi-Fi-võrguga.

Juhtige Xperias oleva muusika esitamist rakenduse WALKMAN® abil.
 Puudutage Xperias
rakendust
([WALKMAN®]) selle
käivitamiseks.

 Esitage muusikat ja reguleerige helitugevust.

Videoid ja fotosid ei saa esitada.

 Puudutage valikut
[Home Network].
 Puudutage valikut
ja seejärel valikut
[CMT-SX7xx].

Veenduge, et jaotises [Media Sharing] on kõigi kolme
üksuse ees märge.

 Pärast ekraani kinnitamist valige [OK].

Looge seadmes ja Xperias ühendus ruuteri sama SSID-ga.
Vaadake pöördel teavet seadmes Wi-Fi-ühenduse loomise
.
kohta, samuti veenduge, et ekraanil põleks näidik

 Valige loendist laul ja esitage seda.
Reguleerige helitugevust SongPali abil.

Muusikat taasesitatakse.

Muusikat taasesitatakse.

Arvuti (iTunes)

Vajate järgmist: arvuti, millesse on installitud iTunes

iPhone / iPad / iPod touch

Võite seadmega kuulata arvutis iTunesi
talletatud muusikat AirPlay abil.
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• Esmalt värskendage iTunes uusimale versioonile.

Looge seadmes ja arvutis ühendus
Wi-Fi-võrguga.

Juhtige arvutis oleva muusika esitamist iTunesi abil.
 Valige iTunesi menüüs AirPlay suvand [CMT-SX7xx].

 Käivitage arvutis iTunes.
 Valige iTunesi aknas suvand

(AirPlay).

Vajate järgmist: iPhone / iPad / iPod touch

Saate kuulata iPhone’i / iPadi / iPod touchi
talletatud muusikat AirPlay abil.
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• Värskendage iPhone / iPad / iPod touch esmalt
uusimale versioonile.
• Ekraaniillustratsioonid põhinevad
operatsioonisüsteemil iOS 8.

Looge seadmes ja iPhone’is / iPadis /
iPod touchis ühendus Wi-Fi-võrguga.

Juhtige muusika esitamist iPhone’i / iPadi / iPod touchi abil.
 Libistage ekraanil üles,
et kuvada juhtimiskeskus.

 Puudutage valikut
[CMT-SX7xx].

 Valige esitatav laul ja reguleerige helitugevust.

 Esitage muusikat ja reguleerige helitugevust.
 Puudutage valikut
(AirPlay).

Looge seadmes ja arvutis ühendus ruuteri sama SSID-ga.
Vaadake pöördel teavet seadmes Wi-Fi-ühenduse loomise
.
kohta, samuti veenduge, et ekraanil põleks näidik

Looge seadmes ja iPhone’is / iPadis / iPod touchis ühendus
ruuteri sama SSID-ga.
Vaadake pöördel teavet seadmes Wi-Fi-ühenduse loomise
.
kohta, samuti veenduge, et ekraanil põleks näidik

Muusikat taasesitatakse.
Muusikat taasesitatakse.

Arvuti (Windows Media Player)
Võite seadmega kuulata muusikat arvutis Windows Media Playeri abil.

SongPal Link:

Vaadake lisateavet seadmete kohta muudest dokumentidest

• Vaadake üksikasjalikumat teavet spikrist.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

Nautige muusikat erinevates tubades Wi-Fi kaudu.
Saate kuulata arvutisse või mobiiltelefoni talletatud lemmikmuusikat
või isegi voogesitusteenustes olevat muusikat erinevates tubades
esmaklassilise helikvaliteediga.

Kasutusjuhend (eraldi dokument)

Kasutage funktsiooni juhtimiseks nutitelefoni/iPhone’i installitud
rakendust SongPal.
Kui kasutate mitut SongPal Linki funktsiooniga ühilduvat seadet,
tuleb kõikides seadmetes luua ühendus sama Wi-Fi-võrguga. Vaadake
üksikasjalikumat teavet paremal märgitud spikrist või iga seadmega
kaasas olevast Wi-Fi alustusjuhendist.

•
•
•
•
•

Ohutusteave
Juhtnuppude asukohad ja funktsioonid
Kella seadistamine
CD ja raadio kuulamine
Ühenduse loomine / taasesitamine
BLUETOOTHI, USB või muude seadmetega
• Teave NFC funktsiooni kohta

Spikker (veebidokument arvuti/nutitelefoni jaoks)
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine arvuti abil
Kasutatav seadistusmenüü
Tarkvara värskendamine
Sidumine SongPali rakendusega
Tõrkeotsing
Tehnilised andmed
jms

• Wi-Fi-võrguga ühenduse loomise üksikasjad
• Sidumine SongPali rakendusega
• Võrguühenduse loomine ja taasesitamine
erinevates operatsioonisüsteemides/seadmetes
jms

Spikri URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

