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Ouvir música

Carregar (Quando utilizar a unidade pela primeira vez, 

certifique-se de que a carrega durante pelo menos 1 hora.)

Ligue o cabo USB Type-C® e o transformador de CA USB 
disponível no mercado à unidade.

O carregamento da bateria inicia-se e o indicador de 
carregamento acende uma luz laranja.
O carregamento está concluído após cerca de 5 horas* e o 
indicador apaga-se.

* Dependendo da temperatura ambiente ou da utilização da unidade, o 
período de tempo referido acima poderá variar.

Ligar/Desligar a alimentação

Prima o botão  (corrente).

O indicador  (corrente) acende-se a branco.
Se premir novamente o botão  (corrente), desliga o altifalante.

1 Comece a reproduzir música no dispositivo 
BLUETOOTH e ajuste o volume.

Primeiro, execute o procedimento descrito em “Ligar 
a dispositivos BLUETOOTH” para ligar a um dispositivo 
BLUETOOTH.

2 Ajuste o volume premindo os botões  /  (volume).

Se premir e mantiver premido o botão, pode ajustar o 
volume de uma forma contínua.

Nesta unidade, também pode desfrutar das seguintes 
funções.

Para mais detalhes, consulte o Guia de ajuda.
• Função Par Estéreo 

Pode ligar duas unidades LSPX-S3 através de uma ligação 
por BLUETOOTH e desfrutar da reprodução de música e da 
iluminação associada.

• Função Ligação Festa 
Pode ligar vários altifalantes compatíveis com a função Ligação 
Festa*1 através de ligações por BLUETOOTH*2 e desfrutar 
da reprodução de música. Quando várias unidades LSPX-S3 
estiverem ligadas, também pode desfrutar da iluminação 
associada.

*1 É possível ligar até 100 unidades.
*2 Os produtos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são 

aplicáveis para ligação.

Para utilizar dispositivos BLUETOOTH® em combinação com a 
unidade através de ligações por BLUETOOTH, tem de emparelhar 
a unidade com cada dispositivo.

Nota

• Antes de emparelhar, pare a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
• Uma vez estabelecida a ligação, recomenda-se que baixe o volume antes 

de iniciar a reprodução. Caso contrário, o altifalante poderá começar a 
reproduzir com um som alto.

1 Ligue a unidade e verifique a atividade do indicador 
 (BLUETOOTH) na parte inferior da unidade.

ou

Intermitente
(Azul)

Aceso
(Azul)

Parte 
inferior

          Quando o indicador  (BLUETOOTH) estiver a piscar duas 
vezes

A unidade está no modo de emparelhamento.

A piscar duas 
vezes

Registe a unidade num 
dispositivo BLUETOOTH.

Consulte a 
secção .

          Quando o indicador  (BLUETOOTH) estiver a piscar 
lentamente

A unidade está à procura de dispositivos BLUETOOTH.

A piscar 
lentamente

Para emparelhar a unidade 
com um novo dispositivo 
BLUETOOTH (um segundo 
dispositivo ou um 
dispositivo posterior).

Consulte a 
secção .

         Quando o indicador  (BLUETOOTH) ficar aceso

A unidade está ligada a um dispositivo BLUETOOTH.

Fica aceso

Para emparelhar a unidade 
com um novo dispositivo 
BLUETOOTH (um segundo 
dispositivo ou um 
dispositivo posterior).

Consulte a 
secção .

2 Ligue a unidade a um dispositivo BLUETOOTH.


  Procure a unidade num dispositivo BLUETOOTH e 

selecione [LSPX-S3].
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  Certifique-se de que o indicador  (BLUETOOTH) pára de 
piscar e fica aceso. 
Ouve um som de notificação a indicar que a unidade está 
ligada ao dispositivo BLUETOOTH. 
Se for necessário introduzir uma palavra-passe no ecrã do 
dispositivo BLUETOOTH, introduza “0000”.

• Quando a unidade não conseguir a ligação com o dispositivo 
BLUETOOTH, execute o procedimento descrito na secção .


  Prima o botão  (BLUETOOTH). 

Ouve um som de notificação e o indicador 
 (BLUETOOTH) pisca duas vezes, o que indica que a 

unidade está no modo de emparelhamento. Execute o 
procedimento descrito na secção .

     

Sugestão

• As instruções apresentadas acima são fornecidas apenas como exemplo. 
As operações e os ecrãs apresentados variam consoante o seu dispositivo 
BLUETOOTH.

• Para mais informações, incluindo como estabelecer a ligação com um 
dispositivo/computador BLUETOOTH, consulte o Guia de ajuda.

Ligar a dispositivos 
BLUETOOTH

Preparativos

Como transferir

Procure o “Sony Music Center” no 
Google Play (Play Store) ou na App 
Store e transfira-o.

O que pode fazer com o “Sony | Music Center”

• Definir a função Ligação Festa
• Alterar as definições do som (a função Realce dos graves)
• Alterar as definições do sleep timer (alterar o período do 

temporizador, ligar/desligar o temporizador)
• Desativar o sensor de toque (Desativar sensor de toque)
e outros

Para mais detalhes, consulte o Guia de ajuda referente ao 
“Sony | Music Center”.
https://www.sony.net/smcqa/

Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do 
“Sony | Music Center”

Para a versão mais recente e outras informações, visite o 
Google Play (Play Store) ou a App Store.
Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center 
for PC” são aplicações diferentes.
As especificações do “Sony | Music Center” estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio.
As operações disponíveis no “Sony | Music Center” variam 
consoante o dispositivo BLUETOOTH ligado.

Informações do Guia de Ajuda

Consulte o Guia de Ajuda para obter sugestões de resolução de 
problemas mais fáceis de entender. Utilize o seu computador ou 
smartphone para ver sugestões.

              

https://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s3/h_zz/

Resolução de problemas

Para mais informações, consulte a secção “Resolução de 
problemas” no Guia de Ajuda.
Também poderá resolver problemas carregando a unidade.

Reiniciar a unidade

Se reiniciar a unidade, poderá resolver os problemas, como, por 
exemplo, uma falha de funcionamento da unidade enquanto 
ligada e uma falha de emparelhamento.
Prima e mantenha premido o botão  (corrente) durante 8 
segundos ou mais.

Nota

O facto de reiniciar a unidade não elimina as respetivas informações de 
emparelhamento.

Outras funções

Falar ao telefone
Para mais detalhes sobre as chamadas no modo mãos-livres, 
consulte o Guia de ajuda.

1 Quando ouvir um toque de chamada, prima o botão 
 (chamar).

2 Fale para o microfone da unidade.

O microfone () está situado abaixo do logótipo da Sony.



Utilizar a função sleep timer

Prima o botão  (temporizador).

A unidade desliga-se após 60 minutos. Para cancelar a função, 
prima o botão novamente.

Utilizar o “Sony | Music Center” 
para mais comodidade e diversão

O “Sony | Music Center” é uma app que lhe permite 
controlar dispositivos de áudio da Sony compatíveis com o 
“Sony | Music Center” a partir do seu smartphone ou iPhone.

Utilizar a função de 
iluminação

Ajustar a luminosidade

No sensor de toque, deslize o seu dedo para a direita ou 
esquerda.

Para diminuir a luminosidade Para aumentar a luminosidade

Sugestão

Se deslizar o dedo para a direita ou esquerda e mantiver o toque no sensor 
de toque, pode ajustar a luminosidade de forma contínua. Retire o dedo do 
sensor de toque quando a luminosidade atingir o nível ideal.

Ligar/desligar

Toque no sensor de toque para ligar/desligar a 
iluminação.

Desfrutar do Modo de Luz de Vela

Prima o sensor de toque durante 2 segundos ou mais.

Ouve um som de notificação a indicar que a unidade mudou do 
Modo de Luz (iluminação padrão) para o Modo de Luz de Vela.

Sugestão

• Quando for difícil dizer se a unidade está no Modo de Luz de Vela, altere 
a definição de cintilação.

• Para repor a unidade no Modo de Luz, prima e mantenha premido 
novamente o sensor de toque durante 2 segundos ou mais.

Para alterar a definição de cintilação

No sensor de toque, deslize o seu dedo para a direita.
A definição muda de Delicado para Central, Luminoso e depois 
para Associado à Música a cada deslize.
Se deslizar o seu dedo para a esquerda, a definição muda pela 
ordem inversa.

      

Ouve um som de notificação 
a indicar que a definição de 
cintilação foi alterada.

Sugestão

Com a função “Iluminação” do “Sony | Music Center”, pode selecionar o 
modo de iluminação, ajustar a luminosidade no Modo de Luz, especificar 
a definição de cintilação no Modo de Luz de Vela e outros. Para mais 
detalhes, consulte o Guia de ajuda.
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Poslech hudby

Nabíjení (Před prvním použitím této jednotky ji musíte 

nabíjet alespoň 1 hodinu.)

Připojte dodaný kabel USB Type-C® a komerčně dostupný 
síťový adaptér USB k jednotce.

Zahájí se nabíjení baterie a indikátor nabíjení se rozsvítí oranžově.
Nabíjení se dokončí za přibližně 5 hodin* a indikátor zhasne.

* Výše uvedená doba se může lišit v závislosti na okolní teplotě a použití 
jednotky.

Zapnutí/vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko  (napájení).

Indikátor  (napájení) se rozsvítí bíle.
Opětovným stisknutím tlačítka  (napájení) se reproduktor vypne.

1 Spusťte přehrávání hudby na zařízení BLUETOOTH a 
nastavte hlasitost.

Pro připojení k zařízení BLUETOOTH nejprve proveďte postup 
v části „Připojení k zařízením BLUETOOTH“.

2 Upravte hlasitost stisknutím tlačítka  /  (hlasitost).

Stisknutím a podržením tlačítka lze hlasitost upravovat 
plynule.

Na této jednotce lze také využívat následující funkce.

Podrobnosti viz Uživatelská příručka.
• Funkce Stereofonní pár 

Přes připojení BLUETOOTH lze připojit dvě jednotky LSPX-S3 a 
využívat přehrávání hudby a propojené osvětlení.

• Funkce Párty-připojení 
Přes připojení BLUETOOTH*2 lze připojit několik reproduktorů 
kompatibilních s funkcí Párty-připojení*1 a využívat přehrávání 
hudby. Když je připojeno několik jednotek LSPX-S3, lze také 
využívat propojené osvětlení.

*1 Maximálně lze připojit 100 jednotek.
*2 Pro připojení nelze použít výrobky kompatibilní s funkcí Wireless Party 

Chain.

Chcete-li používat zařízení BLUETOOTH® spolu s jednotkou 
přes připojení BLUETOOTH, musíte jednotku s každým novým 
zařízením spárovat.

Poznámka

• Před spárováním zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
• Jakmile se připojení sestaví, před spuštěním jakéhokoli přehrávání 

doporučujeme snížit hlasitost. Jinak může spuštění přehrávání způsobit 
hlasitý výstup zvuku z reproduktoru.

1 Zapněte jednotku a ověřte aktivitu indikátoru 
 (BLUETOOTH) na spodní straně jednotky.

nebo

Bliká
(modře)

Svítí
(modře)

Spodní 
strana

          Když indikátor  (BLUETOOTH) bliká dvojitě

Jednotka je v režimu párování.

Bliká dvojitě

Zaregistrujte jednotku na 
zařízení BLUETOOTH.

Viz část 

.

          Když indikátor  (BLUETOOTH) bliká pomalu

Jednotka vyhledává spárovaná zařízení BLUETOOTH.

Bliká pomalu

Pro spárování jednotky s novým 
zařízením BLUETOOTH (druhé či 
další zařízení).

Viz část 

.

          Když indikátor  (BLUETOOTH) svítí trvale

Jednotka je připojena k zařízení BLUETOOTH.

Svítí trvale

Pro spárování jednotky s novým 
zařízením BLUETOOTH (druhé či 
další zařízení).

Viz část 

.

2 Připojte jednotku k zařízení BLUETOOTH.


  Vyhledejte jednotku na zařízení BLUETOOTH a vyberte 

položku [LSPX-S3].
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  Ověřte, že indikátor  (BLUETOOTH) ukončí blikání a trvale 
svítí. 
Zazní zvuk upozornění pro indikaci, že je jednotka 
připojena k zařízení BLUETOOTH. 
Je-li požadován kód na displeji zařízení BLUETOOTH, 
zadejte kód „0000“.

• Nezdaří-li se jednotce připojení k zařízení BLUETOOTH, proveďte 
postup popsaný v části . 


  Stiskněte tlačítko  (BLUETOOTH). 

Zazní zvuk upozornění a indikátor  (BLUETOOTH) bliká 
dvojitě pro indikaci, že je jednotka v režimu párování. 
Proveďte postup popsaný v části .

   

Tip

• Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Obsluha a obrazovky se 
mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

• Další informace, včetně způsobu připojení k počítači/zařízení BLUETOOTH, 
viz Uživatelská příručka.

Připojení k zařízením 
BLUETOOTH

Příprava na použití

Jak aplikaci stáhnout

Vyhledejte aplikaci „Sony Music 
Center“ v obchodu Google 
Play (Play Store) či App Store a 
stáhněte ji.

Co lze dělat s aplikací „Sony | Music Center“

• Postupné nastavení funkce Párty-připojení
• Korekce nastavení zvuku (funkce Zdůraznění basů)
• Provádění nastavení Časovače vypnutí (změna intervalu 

časovače, zapnutí/vypnutí časovače)
• Deaktivace snímače dotyku (Deaktivovat snímač dotyku)
atd.

Podrobnosti viz Uživatelská příručka k aplikaci 
„Sony | Music Center“.
https://www.sony.net/smcqa/

Zajistěte používání nejnovější verze aplikace 
„Sony | Music Center“

Nejnovější verze aplikace a další informace viz Google Play (Play 
Store) nebo App Store.
Upozorňujeme, že „Sony | Music Center“ a „Music Center for PC“ 
jsou dvě různé aplikace.
Specifikace aplikace „Sony | Music Center“ se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.
Možnosti obsluhy v aplikaci „Sony | Music Center“ se liší 
v závislosti na připojeném zařízení BLUETOOTH.

Informace v Uživatelské příručce
Více srozumitelné tipy pro řešení problémů viz Uživatelská 
příručka. K zobrazení tipů použijte počítač či smartphone.

              

https://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s3/h_zz/

Řešení problémů

Podrobnosti viz „Řešení problémů“ v Uživatelské příručce.
Některé problémy lze také vyřešit nabitím jednotky.

Restartování jednotky

Restartování jednotky zřejmě vyřeší problémy, jako je výpadek 
provozu jednotky při napájení nebo neúspěšné spárování.
Stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) 8 sekund či déle.

Poznámka

Restartování jednotky neodstraní její údaje o párování.

Další funkce

Telefonování
Podrobnosti o volání handsfree viz Uživatelská příručka.

1 Když zazní vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko  (volat).

2 Mluvte do mikrofonu jednotky.

Mikrofon () se nachází v dolní části pod nápisem loga 
Sony.



Použití funkce Časovač vypnutí

Stiskněte tlačítko  (časovač).

Jednotka se vypne za 60 minut. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte 
tlačítko znovu.

Použití aplikace 
„Sony | Music Center“ pro větší 
pohodlí a zábavu

„Sony | Music Center“ je aplikace umožňující ovládat audiozařízení 
Sony, jež jsou kompatibilní s aplikací „Sony | Music Center“, ze 
smartphonu či zařízení iPhone.

Použití funkce osvětlení

Úprava jasu

Krátce potáhněte prstem vpravo či vlevo po snímači 
dotyku.

Pro snížení jasu Pro zvýšení jasu

Tip

Tažením prstu vpravo či vlevo a zachováním jeho kontaktu se snímačem 
dotyku můžete upravovat jas plynule. Jakmile docílíte optimální úrovně 
jasu, oddalte prst od snímače dotyku.

Zapnutí/vypnutí

Osvětlení zapnete/vypnete klepnutím na snímač dotyku.

Aktivace světelného režimu Svíčka

Stiskněte a podržte snímač dotyku 2 sekundy či déle.

Zazní zvuk upozornění pro indikaci, že jednotka přešla z režimu 
Světlo (standardní osvětlení) do režimu Svíčka.

Tip

• Nelze-li snadno zjistit, zda je jednotka v režimu Svíčka, změňte nastavení 
blikání.

• Pro návrat jednotky do režimu Světlo znovu stiskněte a podržte snímač 
dotyku 2 sekundy či déle.

Změna nastavení blikání

Krátce potáhněte prstem vpravo po snímači dotyku.
Každým potažením se nastavení mění v pořadí ze Slabé na 
Střední, Silné a pak na Propojení s hudbou.
Krátkým potažením prstem vlevo se nastavení mění v opačném 
pořadí.

      

Zazní zvuk upozornění pro 
indikaci, že došlo ke změně 
nastavení blikání.

Tip

Pomocí funkce „Osvětlení“ aplikace „Sony | Music Center“ lze vybrat režim 
osvětlení, upravit jas v režimu Světlo, změnit nastavení blikání v režimu 
Svíčka atd. Podrobnosti viz Uživatelská příručka.
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