4-567-666-11(1) (PT)

Este documento fornece uma introdução sobre como reproduzir música após ligar esta unidade à sua rede Wi-Fi.
Uma rede Wi-Fi permite-lhe desfrutar facilmente de música armazenada em dispositivos sem fios na sua casa, tal como um PC ou smartphone/iPhone. Para obter informações sobre outros métodos de ligação ou escuta, consulte as Instruções de Funcionamento ou o Guia de Ajuda (indicado à direita).

Documentos fornecidos
Guia de Início de Wi-Fi (este documento)

Escolha um método de ligação Wi-Fi consoante o seu dispositivo
e consulte o tópico “ Ligar a unidade à rede Wi-Fi” abaixo.

Primeiro Prepare a unidade e o telecomando.

Sistema de áudio doméstico

Guia de Início
de Wi-Fi

Escolha o dispositivo ou o software de reprodução de música e consulte
“ Ouvir música com a unidade” no verso.

4 Introduza
2 pilhas no
telecomando.

1 Ligue os altifalantes
à unidade antes a ligar
à alimentação.

Xperia

Utilize um smartphone Android no qual a aplicação SongPal
(gratuita) esteja instalada para configurar as definições de
Wi-Fi da unidade.

iPhone

Utilize um iPhone/iPad/iPod touch no qual a aplicação
SongPal (gratuita) esteja instalada para configurar as
definições de Wi-Fi da unidade.

Ouvir música através da sua rede Wi-Fi

Explica como escutar música armazenada no seu PC ou noutro
dispositivo através da rede Wi-Fi.

Instruções de Funcionamento (documento separado)

Defina a música armazenada no PC para partilha utilizando
a aplicação Media Go e ouça-a utilizando a aplicação
SongPal*1 instalada no seu smartphone.

PC (Media Go)

Explica como definir o relógio, ouvir um CD, rádio ou música
armazenada em dispositivos BLUETOOTH, USB e noutros
dispositivos, etc.

PC (iTunes)
PC (Windows Media Player)

Guia de Ajuda (documento Web para PC/smartphone)

WPS

2 Coloque a antena na posição vertical.
3 Ligue

Certifique-se de que não está ligado
um cabo de rede local. Não é possível
utilizar simultaneamente uma ligação
com e sem fios.

a unidade a
uma tomada
de parede.

Utilize um router sem fios com um botão WPS (AOSS) para
configurar as definições de Wi-Fi da unidade com uma
pressão do botão.

Smartphone (aplicação SongPal)
Xperia (aplicação WALKMAN®)

Configure as definições de Wi-Fi utilizando um browser de um PC.
Consulte as Instruções de Funcionamento do documento separado,
“Ouvir música através de uma rede Wi-Fi”.

PC

Explica detalhes sobre como ouvir música no seu computador
pessoal (PC, personal computer) ou smartphone através da sua
rede sem fios/com fios.

Ouça música no seu smartphone/iPhone/iPad/iPod
utilizando a aplicação SongPal.

iPhone/iPad/iPod touch

CMT-SX7/SX7B

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

*1 Se utilizar a aplicação Media Go diretamente no PC sem um smartphone, é necessário outro método de ligação que não
uma rede (por exemplo, uma ligação BLUETOOTH).

 Ligar a unidade à sua rede Wi-Fi
Xperia
Utilize um smartphone Android, tal
como um Xperia, no qual a aplicação
SongPal (gratuita) esteja instalada
para configurar as definições de Wi-Fi
da unidade.
Este método requer uma ligação Wi-Fi
do smartphone e uma ligação
BLUETOOTH entre o smartphone
e a unidade. As informações das
definições de Wi-Fi são enviadas
a partir do smartphone à unidade
através do BLUETOOTH.
• Alguns routers sem fios têm vários
SSIDs.
Ligue a unidade e o smartphone
Android ao mesmo SSID.

Itens necessários: Xperia™ ou outro smartphone Android, router sem fios

1

2

3

4

5

6

Passos preliminares:

Prima o botão / (alimentação) para
ligar a unidade.

Estabeleça uma ligação BLUETOOTH entre a unidade e o smartphone.

Verifique se o indicador
(BLUETOOTH) se acende no visor.

Configure as definições de Wi-Fi
seguindo as instruções da aplicação
SongPal.

Aguarde até
se acender no visor
e reinicie a unidade.

 Ligue o smartphone à rede Wi-Fi.

Se o smartphone não suportar a função NFC, consulte
os pontos  e  à direita.

 Registe o SSID e a palavra-passe do router ao
qual o smartphone vai ligar nos espaços
seguintes.

Smartphone não compatível com NFC

 Toque e inicie [SongPal]
no smartphone.

Para obter detalhes, consulte as instruções de
funcionamento do router.

 Coloque a unidade em modo de emparelhamento.
Utilize o telecomando e verifique o visor para confirmar o estado da unidade durante
a definição.

Siga as instruções apresentadas
no ecrã.
A piscar

SSID:

Prima FUNCTION repetidamente para
selecionar [BLUETOOTH].

 Toque na Marca N existente na unidade com
smartphone.

Palavra-passe:

 Instale a aplicação SongPal no seu smartphone.
Procure a aplicação SongPal
na loja Google Play™.

FUNCTION

Prima MENU uma vez.

Toque sem
soltar até
o smartphone
responder.

//ENTER

MENU

Prima / para selecionar [Bluetooth Menu]
e prima ENTER.
Prima / para selecionar [Pairing] e prima
ENTER.

O indicador de standby acende-se a verde e a amarelo
começa a piscar no visor dentro de cerca de
e
1 minuto.

Ative a função BLUETOOTH no smartphone.

Se for necessário introduzir uma
palavra-passe no ecrã, selecione
o SSID e introduza a palavrapasse registada no passo 1 - .

Toque na aplicação
SongPal e inicie-a.
Em seguida, toque
em [Open the
Bluetooth setting
screen].

É apresentado o ecrã à direita.

 Dentro de 5 minutos, procure a unidade
no smartphone.

Aceso

Depois de verificar
se
se acende,
desligue a unidade
e ligue-a novamente.

Quando for estabelecida uma ligação BLUETOOTH,
será apresentado o nome do smartphone
e (BLUETOOTH) acende-se no visor.

BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing

Toque em
[CMT-SX7xx].

Aceso

Isto pode demorar mais de 1 minuto até
se
acender no visor. Depois, reinicie a unidade.
se
A ligação Wi-Fi será estabelecida quando
acender de novo após o reinício.

Prima / para selecionar [Ok] e prima
ENTER.

O emparelhamento é concluído dentro de cerca de
1 minuto.

A indicação [Pairing] pisca.

Consulte o verso relativamente à reprodução

iPhone
Utilize um iPhone no qual a aplicação
SongPal (gratuita) esteja instalada
para configurar as definições de Wi-Fi
da unidade.
Este método requer uma ligação Wi-Fi
do iPhone e uma ligação BLUETOOTH
entre o iPhone e a unidade. As
informações das definições de Wi-Fi
são enviadas a partir do iPhone
à unidade através do BLUETOOTH.

Itens necessários: iPhone/iPad/iPod touch, router sem fios

1

2

3

4

5

6

Passos preliminares:

Prima o botão / (alimentação) para
ligar a unidade.

Estabeleça uma ligação BLUETOOTH entre a unidade e o iPhone.

Verifique se o indicador
(BLUETOOTH) se acende no visor.

Configure as definições de Wi-Fi seguindo as instruções da aplicação SongPal.

Aguarde até
se acender no visor
e reinicie a unidade.

 Confirme se o seu iPhone
está ligado à rede Wi-Fi.

 Coloque a unidade em modo de emparelhamento.
Utilize o telecomando e verifique o visor para confirmar o estado da unidade durante
a definição.

 Dentro de 5 minutos, procure a unidade
no iPhone.

Siga as instruções apresentadas
no ecrã.

Prima FUNCTION repetidamente para
selecionar [BLUETOOTH].
A piscar

• Alguns routers sem fios têm vários
SSIDs. Ligue a unidade e o iPhone ao
mesmo SSID.

Aceso

Toque em [Settings] 
[Bluetooth].
FUNCTION

Prima MENU uma vez.

MENU

 Toque e inicie [SongPal]
no iPhone.

//ENTER

 Se [Share Wi-Fi settings?] for apresentado,
toque em [Allow].
É apresentado o ecrã à direita.

 Quando o ecrã à direita
for apresentado, toque
em [OK].

Depois de verificar
se
se acende,
desligue a unidade
e ligue-a novamente.

Aceso

Prima / para selecionar [Bluetooth Menu]
e prima ENTER.

 Instale a aplicação SongPal no iPhone.

Ative o BLUETOOTH.

Prima / para selecionar [Pairing] e prima
ENTER.

Procure SongPal na App Store

O indicador de standby acende-se a verde e a amarelo
começa a piscar no visor dentro de cerca de
e
1 minuto.

BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing

Quando for estabelecida uma ligação BLUETOOTH,
será apresentado o nome do dispositivo e
(BLUETOOTH) acende-se no visor.

Prima / para selecionar [Ok] e prima
ENTER.

Isto pode demorar mais de 1 minuto até
se
acender no visor. Depois, reinicie a unidade.
A ligação Wi-Fi será estabelecida quando
se acender de novo após o reinício.

A indicação [Pairing] pisca.
Toque em [CMT-SX7xx].

Consulte o verso relativamente à reprodução

WPS
Configure as definições Wi-Fi da
unidade com uma pressão de cada
botão WPS (AOSS) do router sem fios
e da unidade.
• Para verificar se o seu router sem
fios é compatível com WPS
(Wi-Fi Protected Setup™), consulte
as instruções de funcionamento
do router.

Item necessário: Router sem fios com botão WPS (AOSS)

1

2

3

4

Prima o botão / (alimentação) para
ligar a unidade.

Coloque a unidade no modo WPS.

Dentro de 2 minutos, prima o botão
WPS*2 do router.

Verifique se

Utilize o telecomando e verifique o visor para confirmar o estado da unidade durante a definição.

se acende no visor.

Se a ligação Wi-Fi falhar
Pode utilizar o browser de um PC para configurar as definições de Wi-Fi da unidade. Ligue a unidade ao PC
utilizando um cabo de rede local disponível comercialmente.

 Prima MENU uma vez.
Aceso

 Prima / para selecionar [WPS Setting]
e prima ENTER.
A piscar

 Prima / para selecionar [Ok] e prima
ENTER.

//ENTER

MENU

A indicação [WPS] pisca.
WPS Setting  Ok

Para obter detalhes, consulte as Instruções de Funcionamento, “Ouvir música através de uma rede Wi-Fi”.
Consoante o router sem fios, prima sem soltar o botão
WPS durante alguns segundos. Para obter detalhes,
consulte as instruções de funcionamento do router.

O indicador de standby acende-se a verde e a amarelo
começa a piscar no visor dentro de cerca de
e
1 minuto.

A indicação muda para [WPS]  [Connecting] 
[Complete!]. A ligação Wi-Fi será estabelecida quando
se acender.

*2 O botão WPS pode chamar-se “botão AOSS” consoante
o router sem fios.

Consulte o verso relativamente à reprodução

Continuação: “  Ouvir música com a unidade” no verso

 Ouvir música com a unidade

Podem ser cobradas taxas de comunicação pela transferência da aplicação ou pela navegação no Guia de Ajuda. O design e os ecrãs da aplicação poderão ser alterados sem aviso prévio.

©2015 Sony Corporation

Música armazenada no PC
PC (Media Go)

Música armazenada no smartphone/iPhone

Itens necessários: Aplicação Media Go instalada no PC e aplicação SongPal instalada no smartphone/iPhone/iPad/iPod touch

Pode ouvir música armazenada no PC com
a unidade utilizando o software Media Go.
A aplicação Media Go requer um
smartphone/iPhone, no qual esteja instalada
a aplicação SongPal (gratuita) como um
controlador.

1

2

3

Ligue a unidade, o PC e o smartphone/
iPhone à rede Wi-Fi.

Prima o botão FUNCTION repetidamente
para selecionar NETWORK.

Prepare o software Media Go.
 Inicie o software [Media Go] no PC.
 Selecione [Preferences...] no menu [Tools].

• Aceda ao URL seguinte e instale o software
Media Go (gratuito) no PC de antemão.
Para os clientes na Europa:
http://www.sony.eu/support
Para clientes dos E.U.A.:
http://esupport.sony.com/US
Para os clientes no Canadá:
http://esupport.sony.com/CA/
Para os clientes noutros países/regiões:
http://www.sony-asia.com/section/support

Smartphone (aplicação SongPal)
Pode ouvir música armazenada no
smartphone/iPhone com a aplicação SongPal
(gratuita).
• Para obter mais detalhes sobre a aplicação
SongPal, consulte as Instruções de
Funcionamento, “Acerca da aplicação SongPal”.

Item necessário: Aplicação SongPal instalada no smartphone/iPhone/iPad/iPod touch

1

2

3

Ligue a unidade e o smartphone/iPhone
à rede Wi-Fi.

Defina a unidade na aplicação SongPal.

Reproduza música no smartphone/iPhone
utilizando a aplicação SongPal.

 Instale a aplicação SongPal no seu smartphone/
iPhone.

 Toque no smartphone/iPhone.

Se a aplicação SongPal já estiver instalada, ignore este
procedimento e avance para .

NETWORK

Procure SongPal na loja Google Play ou na
App Store.

FUNCTION

 Toque e inicie a aplicação [SongPal].
Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Preferências

A unidade muda para o modo NETWORK.
Ligue a unidade e todos os dispositivos ao mesmo SSID
do router.
Consulte o verso para obter informações sobre como ligar
está aceso
a unidade à rede Wi-Fi e certificar-se de que
no visor.

Ligue a unidade e o smartphone/iPhone ao mesmo SSID
do router.
Consulte o verso para obter informações sobre como ligar
está aceso
a unidade à rede Wi-Fi e certificar-se de que
no visor.

 Quando o ecrã à direita for
apresentado, toque em
[CMT-SX7xx].

 Selecione uma música para a reproduzir e ajuste
o volume.

A música é reproduzida.

4

5

Defina o software Media Go no PC como
o servidor.

Reproduza música no PC utilizando o smartphone/iPhone.

Xperia (aplicação WALKMAN®)

 Instale a aplicação SongPal no seu smartphone/
iPhone.

 Selecione [Media Sharing] e marque [Library name].
[Library name] pode ser alterado para um nome
arbitrário.

Se a aplicação SongPal já estiver instalada, ignore este
procedimento e avance para .

Partilha de
multimédia

 Quando o ecrã à direita for
apresentado, toque em
[CMT-SX7xx].

Pode ouvir música armazenada no seu Xperia
utilizando a aplicação WALKMAN® préinstalada.

 Selecione o [Library name]
marcado no passo 4 - .

Nome da biblioteca

Siga as instruções apresentadas no ecrã.

 Toque em [Music].
 Toque em [Home Network].

Não é possível reproduzir vídeos
nem fotografias.

Certifique-se de que existe uma marca de verificação
nos três itens de [Media Sharing].

2

Ligue a unidade e o Xperia à rede Wi-Fi.

Reproduza música no Xperia utilizando a aplicação WALKMAN®.
 Toque e inicie
([WALKMAN®])
no Xperia.

Ligue a unidade e o Xperia ao mesmo SSID do router.
Consulte o verso para obter informações sobre como ligar
está aceso
a unidade à rede Wi-Fi e certificar-se de que
no visor.

 Selecione uma música da lista e reproduza-a.

 Após confirmar o ecrã, selecione [OK].

1

• Consoante o modelo do Xperia, a aplicação
WALKMAN® pode não estar pré-instalada.
Nesse caso, não poderá utilizar esta função.
• Atualize o SO Android do seu Xperia para a versão
mais recente de antemão.
• Poderá ser necessário desativar [Auto-select
wireless option] em [Throw settings] no Xperia.
Para obter detalhes, consulte o Guia do utilizador
do Xperia.

Procure SongPal na loja Google Play ou na
App Store.

 Toque e inicie a aplicação [SongPal].

Item necessário: Aplicação WALKMAN® compatível com Xperia

Ajuste o volume utilizando a aplicação SongPal.

 Reproduza música e ajuste o volume.

 Toque em e toque
em [CMT-SX7xx].

A música é reproduzida.

A música é reproduzida.

PC (iTunes)

Item necessário: PC com o iTunes instalado

iPhone/iPad/iPod touch

Pode ouvir música do iTunes no PC com
a unidade utilizando a função AirPlay.

1

2

• Atualize o iTunes para a versão mais recente de
antemão.

Ligue a unidade e o PC à rede Wi-Fi.

Reproduza música utilizando o iTunes no PC.
 Inicie o iTunes no PC.
 Selecione

 Selecione [CMT-SX7xx] no menu AirPlay do iTunes.

(AirPlay) na janela do iTunes.

Item necessário: iPhone/iPad/iPod touch

Pode ouvir música armazenada no iPhone/
iPad/iPod utilizando a função AirPlay.

1

2

• Atualize o iPhone/iPad/iPod touch para a versão
mais recente de antemão.
• Os ecrãs apresentados são exemplos utilizando
o iOS 8.

Ligue a unidade e o iPhone/iPad/iPod touch
à rede Wi-Fi.

Reproduza música utilizando o iPhone/iPad/iPod touch.
 Faça um gesto de percorrer
para cima no ecrã para
apresentar o Centro de
Controlo.

 Toque em [CMT-SX7xx].

 Selecione uma música para a reproduzir e ajuste
o volume.
 Reproduza música e ajuste o volume.

Ligue a unidade e o PC ao mesmo SSID do router.
Consulte o verso para obter informações sobre como ligar
está aceso
a unidade à rede Wi-Fi e certificar-se de que
no visor.

 Toque em

(AirPlay).

Ligue a unidade e o iPhone/iPad/iPod touch ao mesmo SSID
do router.
Consulte o verso para obter informações sobre como ligar
está aceso
a unidade à rede Wi-Fi e certificar-se de que
no visor.

A música é reproduzida.
A música é reproduzida.

PC (Windows Media Player)
Pode ouvir música utilizando o Windows Media Player no PC com
a unidade.
• Consulte o Guia de Ajuda para obter mais detalhes.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

SongPal Link:

Para obter mais informações sobre a unidade, consulte a documentação adicional

Desfrute de música em qualquer divisão através de Wi-Fi.
Pode ouvir a sua música favorita armazenada nos PCs ou telemóveis
e além disso, música de serviços de transmissão em sequência,
em divisões diferentes com a máxima qualidade de som.

Instruções de Funcionamento (documento separado)

Utilize a aplicação SongPal instalada no smartphone/iPhone para
controlar a função.
Se utilizar vários dispositivos compatíveis com a função SongPal Link,
todos os dispositivos terão de estar ligados à mesma rede Wi-Fi. Para
obter mais detalhes, consulte o Guia de Ajuda indicado à direita ou
o Guia de Início de Wi-Fi fornecido com cada dispositivo.

•
•
•
•
•

Informações de segurança
Localização e função dos controlos
Acertar o relógio
Ouvir um CD e rádio
Método de ligação/reprodução com o
dispositivo BLUETOOTH, USB ou outros
dispositivos
• Acerca da função NFC

Guia de Ajuda (documento Web para PC/smartphone)
•
•
•
•
•
•

Ligação de rede Wi-Fi utilizando um PC
Menu de definições utilizável
Atualização de software
Ligação com a aplicação SongPal
Resolução de problemas
Características técnicas
etc.

• Detalhes da ligação de rede Wi-Fi
• Ligação com a aplicação SongPal
• Método de reprodução e ligação de rede com
cada SO/dispositivo
etc.

URL do Guia de Ajuda:
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

