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Podłącz Włącz 
urządzenie

Wprowadź ustawienia sieci
Nie należy 
podłączać kabla 
LAN.Wi-Fi® SZYBKA 

KONFIGURACJA
Zestaw stereo z CD
Model No. SC-PMX100
Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Przed przystąpieniem do 
eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać 
niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.

Konfiguracja ze smartfonem/tabletem
Przejdź do 
ustawień 
bezprzewodow
ych na swoim 
smartfonie lub 
tablecie.

Wybierz 
“PMX100 _AJ”※ .
※ Może to potrwać około minuty.

Przypisz swojemu 
urządzeniu nazwę 
np. Kuchnia, Salon lub 
inną, pod którą 
urządzenie ma figurować.

Wybierz opcje bezpieczeństwa 
dla swojego urządzenia.
Wybierz “Yes” w celu ustalenia hasła, aby 
podczas następnej próby połączenia za 
pomocą tej metody użytkownik proszony 
był o jego podanie. Szczegółowe 
informacje na ten temat można znaleźć w 
instrukcji obsługi.

Wybierz swoją sieć.
(w razie potrzeby podaj 
hasło)

Poczekaj kilka sekund i... ...jesteś połączony!※
※ Po chwili twój smartfon/tablet 

powinien automatycznie zostać 
ponownie połączony do sieci Wi-Fi. W 
przypadku braku automatycznego 
połączenia, wybierz ponownie swoją 
sieć Wi-Fi z menu ustawienia/
ustawienia Wi-Fi swojego urządzenia.

UWAGA:
• Jeśli proces się nie powiedzie, 

należy powtórzyć go kilkakrotnie.
• [iOS]:

 Jeśli zamiast tego 
“Panasonic PMX100 ” 
pojawi się w “SET UP NEW AIRPLAY 
SPEAKER...”, wybierz opcję, by 
przejść do ekranu “AirPlay Setup”, a 
następnie wybierz “Next”, by 
zakończyć konfigurację.

UWAGA: Jeśli strona ta nie 
pojawi się automatycznie, wpisz 
“http://172.19.42.1/” w polu 
adresu URL twojej przeglądarki 
internetowej.

“ ” świeci nieprzerwanie.

Pobierz Aplikację
Pobierz darmową 
aplikację “Panasonic 
Music Streaming”
[iOS] : App Store
[Android] : Google Play™

Przesyłaj strumieniowo swoją muzykę Dalsze wsparcie
Więcej informacji, między innymi na temat innych 
ustawień sieciowych, znajduje się w instrukcji 
obsługi.
W celu uzyskania dalszej pomocy, odwiedź stronę
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(Strona wyłącznie w języku angielskim.)

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance®. Znak identyfikacyjny Wi-Fi Protected Setup™ jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance®. 
“Wi-Fi®” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®. “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, i “WPA2™” to znaki towarowe firmy Wi-Fi 
Alliance®. Google Play i Android są znakami handlowymi firmy Google Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Wszystkie inne znaki 
towarowe są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Ustawienia

Ustawienia 
Wi-Fi

Zapojení Zapněte 
zařízení

Proveďte nastavení sítě
Nepřipojujte 
síťový kabel.Wi-Fi® STRUČNÁ 

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
Stereosystém s CD
Model No. SC-PMX100
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím tohoto produktu si 
pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.

Konfigurace chytrého telefonu/tabletu
Na chytrém 
telefonu nebo 
tabletu přejděte 
na nastavení 
bezdrátové sítě.

Vyberte 
“PMX100 _AJ”※ .
※ Zobrazení může trvat až 1 minutu.

Pojmenujte vaše zařízení 
např. Kuchyně, Chodba 
nebo jakýmkoliv názvem, 
který chcete, aby se 
zobrazoval.

Vyberte možnosti zabezpečení 
pro toto zařízení.
Vyberte “Yes” a zadejte heslo. Při 
dalším použití tohoto způsobu 
nastavení bude heslo ověřováno. 
Podrobnosti naleznete v Návodu k 
obsluze.

Vyberte vaši síť.
(V případě potřeby 
zadejte heslo)

Vyčkejte několik 
sekund...

...a jste připojeni!※
※ Po krátké prodlevě bude váš chytrý 

telefon/tablet automaticky znovu 
připojen k vaší Wi-Fi síti. Pokud k 
opětovnému připojení automaticky 
nedojde, vyberte vaši Wi-Fi síť z 
nastaveni/menu nastaveni Wi-Fi na 
vašem zařízení.

POZNÁMKY:
• Pokud tato funkce nefunguje 

správně, opakujte ji nìkolikrát.
• [iOS]:

 Pokud se místo toho pod “SET UP 
NEW AIRPLAY SPEAKER...” zobrazí 
“Panasonic PMX100 ”, 
vyberte tuto možnost a přejděte na 
obrazovku “AirPlay Setup”. Poté 
dokončete konfiguraci volbou “Next”.

POZNÁMKA: Tato stránka se 
nezobrazí automaticky. Musíte do 
pole pro adresu vašeho 
internetového prohlížeče zapsat 
“http://172.19.42.1/”.

Souvisle svítí “ ”.

Stažení aplikace
Zdarma si stáhněte 
aplikaci 
“Panasonic Music 
Streaming”
[iOS] : App Store
[Android] : Google Play™

Streamujte hudbu Další podpora
Další informace a informace o dalších způsobech 
nastavení sítě naleznete v Návodu k obsluze.
Pokud potřebujete další pomoc, navštivte stránky
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(Tato stránka je pouze v angličtině.)

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační známkou Wi-Fi Alliance®. Identifikátor Wi-Fi Protected Setup™ je certifikační známkou Wi-Fi Alliance®. “Wi-Fi®” 
je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, a “WPA2™” jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi 
Alliance®. Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc. App Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc. Všechny 
ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků.

Nastavení

Nastavení Wi-Fi

Jeśli “Network 
Initializing” 
przewija się, 
poczekaj, aż 
przestanie.

Pokud na obrazovce 
roluje text “Network 
Initializing”, 
počkejte, až se 
zastaví.

※

※

※ Po naciśnięciu [OK] w celu potwierdzenia “OK? Yes”, 
poprzednie połączenie sieciowe ustanowione z tym 
urządzeniem zostanie usunięte.

※ Po stisknutí [OK] pro potvrzení “OK? Yes” bude 
ztraceno předchozí připojení na síť nastavené s tímto 
zařízením.

Szczegółowe informacje na temat tej aplikacji znaleźć można na poniższej stronie internetowej. 
(Strona wyłącznie w języku angielskim.)
[iOS] : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/ios/
[Android] : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/android/

Podrobnosti o aplikaci naleznete na webu. (Tato stránka je pouze v angličtině.)
[iOS] : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/ios/
[Android] : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/android/

UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat o 
błędzie z prośbą o konfigurację routera tak, 
aby używał trybu zabezpieczeń WPA2™, 
należy postępować zgodnie z instrukcją 
obsługi routera lub skontaktować się z 
usługodawcą, by uzyskać wskazówki.

POZNÁMKY: Pokud se zobrazí zpráva, 
že máte provést konfiguraci směrovače 
na zabezpečení WPA2™, postupujte 
podle dokumentace směrovače nebo si 
vyžádejte pokyny od vaše 
poskytovatele služeb Internetu.

Naciśnij 
kilkakrotnie, 
aby wybrać:

Naciśnij 
kilkakrotnie, 
aby wybrać: Aby wybrać: Aby wybrać:

Opakovaným 
stisknutím vyberte 
možnost:

Opakovaným 
stisknutím vyberte 
možnost:

Vyberte 
možnost:

Vyberte 
možnost:
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Conecte la unidad Encienda la 
unidad

Acceda a la configuración de la red
No conecte el 
cable de red 
LAN.

Wi-Fi® GUÍA DE 
CONFIGURACIÓN 
RÁPIDA
Sistema estéreo con reproductor de discos compactos
Model No. SC-PMX100
Gracias por haber adquirido este producto. Lea cuidadosamente estas instrucciones 
antes de usar este producto, y guarde este manual para usarlo en el futuro.

Configure la unidad con un teléfono inteligente o tableta
Vaya a la 
configuración 
inalámbrica 
de su teléfono 
inteligente o 
tableta.

Seleccione 
“PMX100 _AJ”※ .
※ Puede que tarde 1 minuto en 

aparecer.

Asigne un nombre a su 
dispositivo 
por ej. Cocina, Salón o 
cualquiera que desee 
que aparezca.

Seleccione sus opciones de 
seguridad para la unidad.
Seleccione “Yes” para configurar una contraseña. 
De este modo, la próxima vez que se utilice este 
método de configuración de red, se comprobará 
la identidad del usuario mediante dicha 
contraseña. Consulte las instrucciones de 
funcionamiento si desea información detallada.

Seleccione su red.
(introduzca la contraseña 
en caso necesario)

Espere unos segundos y... ...ya se habrá conectado※
※ Tras un breve período de espera, su 

teléfono inteligente/tableta debería 
reconectarse automáticamente a su 
Wi-Fi red. En caso de que no se 
reconecte de forma automática, vuelva 
a seleccionar su red Wi-Fi en el menú 
ajustes/ajustes Wi-Fi de su dispositivo.

NOTA:
• Hvis denne handling ikke fungerer 

korrekt, skal du gentage den flere 
gange.

• [iOS]:
 si en su lugar aparece 
“Panasonic PMX100 ” en 
“SET UP NEW AIRPLAY 
SPEAKER...”, selecciónelo para 
acceder a la pantalla “AirPlay Setup”. 
Después seleccione “Next” para 
completar la configuración.

NOTA: Si esta página no aparece 
automáticamente, escriba “http://
172.19.42.1/” en el campo de la 
dirección URL de su navegador de 
Internet.

“ ” permanecerá 
iluminado.

Descargue la aplicación
Descargue la 
aplicación 
“Panasonic Music 
Streaming” gratuita 
[iOS] : App Store
[Android] : Google Play™

Transmita su música Soporte adicional
Para obtener más información y otros métodos de 
configuración de la red, consulte las instrucciones de 
funcionamiento.
Si necesita ayuda adicional, visite
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(En este sitio sólo se utiliza el idioma inglés).

El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®. La marca de identificador Wi-Fi Protected Setup™ es una marca de 
certificación de Wi-Fi Alliance®. “Wi-Fi®” es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, y “WPA2™” son marcas 
comerciales de Wi-Fi Alliance®. Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todas 
las otras marcas registradas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Configuración

Configuración 
Wi-Fi

※

※ Tras pulsar [OK] para confirmar "OK? Yes", la 
conexión de red previa que haya configurado con este 
aparato se borrará.

Para obtener más información sobre la aplicación, consulte el sitio web mencionado a continuación. 
(Estas páginas sólo se encuentran en idioma inglés.)
[iOS] : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/ios/
[Android] : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/android/

NOTA: Si aparece un mensaje de error 
pidiéndole que reconfigure su router con la 
opción de seguridad WPA2™, consulte el 
manual de dicho dispositivo o póngase en 
contacto con su proveedor de servicios 
para que le indique el modo de hacerlo.

Si “Network 
Initializing” se 
desplaza, 
espere hasta 
que se detenga.

Pulse 
repetidamente 
para seleccionar:

Para 
seleccionar:

Pulse 
repetidamente 
para seleccionar:

Para 
seleccionar:
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