Funkciók

Zenelejátszás a számítógépéről, könnyedén
Az USB DAC erősítőnek a számítógépéhez való csatlakoztatásához végezze el az ebben
az útmutatóban ismertetett lépéseket 1–3-ig. Ezzel készen is áll arra, hogy számítógépéről
zenét hallgasson, könnyedén.

Kiváló minőségű hang lejátszása
Nagyfelbontású hang, mint például PCM 192 kHz/32 bit és DSD* lejátszható. Az MP3
és más tömörített hangforrások lejátszása térérzetet keltő nagy hangtartomány
visszaadásával történik.
*DSD csak Windows operációs rendszert használó számítógépeken játszható le.

Gyors üzembe helyezési útmutató

Az egység használatának módjáról a következő webhelyen
található további tájékoztatás:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Zenelejátszás mobil eszközről
Az USB DAC erősítő az Android rendszerű eszközök és okostelefonok, például az iPhone
által használt hangfájlokat is támogatja. A támogatott eszközökről stb. részletesen az
alábbi Súgóban olvashat.
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
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A mellékelt hangsugárzókat csatlakoztassa
az egységhez

2

Az egységet csatlakoztassa a számítógépéhez

3

Telepítse a kijelölt illesztőprogramot a számítógépére.

Lejátszhatja a számítógépen tárolt hangfájlokat.

Hangsugárzók (külön vásárolhatók meg)



1 Csatlakoztassa a számítógépét az egység
Csatlakoztassa a hálózati
csatlakozóvezetéket (tápkábelt)
az egység hátlapján található
AC IN csatlakozóhoz.

Az EQUALIZER beállítását
kapcsolja át TUNED FOR SS-HA3
beállításra, ha az ajánlott
hangsugárzókat SS-HA3
hangsugárzókat használja
(külön vásárolhatók meg).

hátlapján található USB ( ) csatlakozóhoz
az USB kábellel (tartozék).

2 Indítsa el a számítógépét.

1 A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg az egységen
a  gombot.

INPUT SELECTOR

2 Telepítse a kijelölt illesztőprogramot
a számítógépére.
Keresse fel a következő webhelyet és írja be az UDA-1
típusszámot:
http://support.sony-europe.com/
Az illesztőporgram telepítési folyamatával kapcsolatban
a következő weboldalon található tájékoztatás.

Az INPUT SELECTOR gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„USB REAR” lehetőséget.

VOLUME

Játsszon le egy hangfájlt az
audiolejátszó szoftvere használatával.

Állítsa be a hangerőt az egységen.

Az általunk ajánlott audiolejátszó szoftver szintén elérhető.
Ha az Ön audiolejátszó szoftvere nem támogatja a nagyfelbontású hangot, akkor próbálkozzon az általunk ajánlott szoftverrel.
„Hi-Res Audio Player”: http://support.sony-europe.com/
Részletek a súgóban.

Az egység és a hangsugárzók
csatlakoztatása után
csatlakoztassa a hálózati
csatlakozóvezetéket (tápkábelt)
egy fali csatlakozóhoz
(konnektorhoz).

Az egységről és annak leghatékonyabb használatáról a következő webhelyen található további tájékoztatás:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

